
Tradici společenských měšťanských salonů oprášily
členky litomyšlského Sboru paní a dívek. V pátek 12.
března uspořádaly Salon Magdaleny Dobromily Retti-
gové. Večer byl spojen se soutěží o nejkrásnější
zástěrku a zástěrkovým bálem na závěr.
V komornějším úvodu se střídalo mluvené slovo se
zpěvem Sboru paní a dívek. Diváci se dozvěděli zají-
mavé informace o paní Dobromile i o tom, co to vlast-
ně byly ony salony. „Obecná definice říká, že salon je
společenská konstituce, jež organizuje dáma jako
neformální společenství stálých i příležitostných
hostů různých profesí a společenského postavení,
sdružujících se v nenucené pospolitosti, v níž vládne
konverzace o literatuře, umění, hudbě nebo politi-
ce,“ vysvětlila přítomným moderátorka Ludmila
Hrodková. Součástí takovýchto salonů byla i hudba,
o kterou se nyní postaral Sbor paní a dívek pod vede-
ním Hany Vanišové a Mužský pěvecký sbor s Otakarem
Karlíkem v čele. Ovšem původní salony byly ryze

upřesňuje členka Sboru paní a dívek Jindřiška Kubíč-
ková. 
Druhou část večera vyplnila zábava při zástěrkovém
bále. O hudební doprovod se postarala svérázná kape-
la Třehusk, jež pobavila staropražskými a lidovými
písničkami. A proč právě zástěrkový bál? „Magdalena
učila děvčata také šít a vyšívat, a tak jsme si říkaly, že
po pečivu zkusíme něco jiného. Nyní obdivuji tu nád-
heru, kterou jsme objevily. Jsou to poklady, jež je
třeba provětrat. To byl hlavní důvod, proč jsme volily
zástěrkový bál,“ říká Jindřiška Kubíčková. 
A protože Sbor paní a dívek navazuje, letos již patnác-
tým rokem, na odkaz Magdaleny Dobromily, zrodila se
v lednu spolupráce s rodnou obcí této buditelky, spi-
sovatelky, autorky kuchařek, básní, divadelních her
a krátkých próz, Všeradicemi. Na březnový salon tak
zavítali hosté právě z této vesničky. „Jsem velice rád,
že jsme sem přijeli,“ nechal se slyšet starosta Všeradic
Bohumil Stibal.                              Text a foto Jana Bisová
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Sbor paní a dívek společně s Mužským pěveckým sborem, vlevo moderátorka Ludmila Hrodková.

Poslední březnový víkend byl v Litomyšli
nejen ve znamení otvírání zámeckých komnat.
Hlavním lákadlem se určitě stala zpřístupněná
zámecká věž. Ovšem ožilo celé návrší, a to
mnohými akcemi. Do dvoudenního programu
s názvem „Litomyšl: otevřeno“ se zapojilo
i Zámecké infocentrum, které vyzvalo příchozí:
„Vstupte v krásném převleku“. Regionální
muzeum lákalo na jarní tvoření… 
V sobotu 27. března se po zimě pro veřejnost
otevřel litomyšlský zámek. Návštěvníci, kteří
se vydali na druhou prohlídkovou trasu, se
mohli těšit na zajímavé zážitky. Prohlídku
kupříkladu zpestřilo vystoupení žáků Základní
umělecké školy B. Smetany v Litomyšli. Došlo
i na úpravy expozice. „Zčásti jsme ji přestavěli
tak, aby byla atraktivnější, živější. Upravili
jsme rovněž průvodcovské texty, abychom
návštěvníka více bavili. Rozšířili jsme květino-
vou výzdobu,“ vyjmenovává kastelánka Jana
Sehnalová a pokračuje: „Z prohlídkových tras
zmizely veškeré koberce, které vytyčovaly
trasu. Navíc jsme odstranili nevzhledné prova-
zové zábrany, které jsme nahradili elektronic-
kými hlídači.“                                         > strana 6
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Bowling Bar Peklo
Braunerovo nám. 204, Litomyšl

Otevřeno:
Ne - Čt 11.00 - 24.00
Pá - So 11.00 - 02.00

Salon Magdaleny Dobromily 
Rettigové v zástěrkách

mužskou záležitostí, ženy nanejvýše připravovaly
pohoštění. Změnila to česká buditelka Magdalena
Dobromila: „Začala pořádat takováto setkání s pose-
zením a čtením z krásné literatury nebo s odbornými
přednáškami ze zdravovědy či vaření. Vznikly tak dvě
věci: spolek, který pořádal přednáškovou činnost
a sbor, jež zpíval na začátku a na konci salonu,“
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otevřená radnice

RaM bere na vědomí informaci o stavu prací
na novém územním plánu Litomyšl ve vztahu k pláno-
vané trase rychlostní komunikace R35 a souhlasí
s napojením města Litomyšl na rychlostní komunikaci
R35 pomocí mimoúrovňových křižovatek u obcí Janov
a Řídký, a dále souhlasí s tím, aby byl koncept územ-
ního plánu zpracován bez přivaděče v oblasti Končiny
- Nedošín. Dále RaM žádá, aby zpracovatel navrhl
taková technická opatření, která budou minimalizovat
negativní vlivy na kvalitu života občanů města
Litomyšl a dotčených integrovaných obcí Kornice,
Suchá a Nedošín a dále obcí Bohuňovice, Řídký, Tržek
a Sedliště.

RaM vzala na vědomí Zprávu o činnosti komise
pro péči o hroby v majetku města a památné hroby
za období 2005 - 2009. RaM vyslovuje uznání všem
členům komise v čele s předsedou panem
Mgr. Pakostou za aktivní, koncepční a erudovaný
přístup k řešení dané problematiky. 

RaM vzala na vědomí zprávu Litomyšlské univerzi-
ty 3. věku vydané při příležitosti ukončeného jubile-
jního 10. ročníku. RaM vyslovuje uznání hlavní
organizátorce Ing. Pekníkové, ředitelce Městské kni-
hovny pí Kroulíkové a ředitelce CSP Ing. Šmolíkové
za zajištění dlouhodobě velmi dobré úrovně univerzity
výběrem kvalitních přednášejících a zajímavých
poznávacích zájezdů po ČR.

RaM schvaluje smlouvu o dílo s firmou BKN, spol.
s.r.o. Vysoké Mýto na zpracování investičního záměru
na akci "Domov důchodců Litomyšl". Cena díla
105.000 Kč bez DPH.

RaM souhlasí s uzavřením trojstranných smluv
o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
na vynucené překládky komunikačního zařízení v sou-
vislosti se stavbou "Cyklistická stezka Vertex - ul. J.
Žižky v Litomyšli". 

RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu "Přístavba
garáže k požární zbrojnici Na Lánech". Jako nejvýhod-
nější vyhodnotila nabídku firmy Profistav Litomyšl,
a.s. RaM pověřuje starostu města uzavřením smlouvy
o dílo s touto vybranou firmou. 

RaM bere na vědomí zprávu o posouzení a vyhodno-
cení nabídek na zakázku" Obnova lesa po kalamitě -
Město Litomyšl". Jako nejvýhodnější vyhodnotila
nabídku firmy Wotan Forest a.s. České Budějovice.
RaM pověřuje starostu města uzavřením smlouvy
o dílo s touto vybranou firmou.

RaM souhlasí se záměrem zřídit autobusovou
zastávku MHD v prostoru sportovišť (ulice U Plovárny)
a tomu uzpůsobit odjezdy autobusu a trasu linky. 

RaM pověřuje organizací voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR konané ve dnech 28.-29.5.2010
Ing.B.Pulgreta, M.Holasovou a Ing.J.Dvořáka.

RaM souhlasí s tím, že plakátovací plocha v Osické
ulici bude bezplatně k dispozici zaregistrovaným
volebním stranám a hnutím pro výlep volebních mater-
iálů. Plocha bude rozdělena na stejně velké části
a označena čísly, které si vylosují volební strany
a hnutí. Na jiné plakátovací plochy v Litomyšli nebu-
dou smět být volební materiály vylepovány.

RaM souhlasí s poskytnutím Smetanova domu
na předvolební setkání zaregistrovaných volebních
stran a hnutí s voliči a to za 1.000 Kč/akce u velkého
sálu a 500 Kč/akce u malého sálu. 

RaM souhlasí s uspořádáním tématické přehlídky
florálních objektů v Klášterních zahradách v době
konání festivalu Smetanova Litomyšl. Organizátorem
je Střední zahradnická škola v Litomyšli. Podmínkou je
zachování průchodnosti cest.

Z rady města

Ve dnech 22. a 23. dubna se v Evropském školicím
centru uskuteční seminář Asociace pro urbanismus a
územní plánování ČR s názvem Města, kultura,
cestovní ruch. 
Cílem semináře, který je prioritně zaměřen na územ-
ní plánování, je také částečně postihnout problémy
dosavadního a možného budoucího vývoje rekreace
a cestovního ruchu. Seminář bude mít dvě základní
témata – městskou turistiku a využívaní přírodního
prostředí pro rekreaci. V programu nalezneme body
jako Rekreační a turistický potenciál historických
měst, ochrana kulturních hodnot sídel a krajiny ČR a
možnosti jejich rozvíjení; Kulturní hodnoty v histo-
rických městech, jejich ochrana a vývoj v ČR, činnost
a zkušenosti NPÚ; Marketingové souvislosti cestov-
ního ruchu; Vývoj cestovního ruchu v ČR a jeho pro-
storová organizace v letech 1999-2009. 

Město obdrželo dotaci na stroj pro úpravu běžkař-
ských stop, tzv. stopovač. Stejně úspěšný byl i Mikro-
region Litomyšlsko. Běžkařských tratí by tak mělo
být v následující zimě dostatek. Ovšem pokud bude
sníh.  
Mikroregion Litomyšlsko získal peníze na větší stroj,
jež zde byl představen předloni. „Litomyšl zakoupí
stroj menší, který nám byl předveden letos. Ovšem
jde o ještě vylepšené provedení, kdy s ním bude

snadnější dostupnost i do kopců,“ vysvětluje staros-
ta Litomyšle Michal Kortyš a dodává: „Samozřejmě
budeme s Mikroregionem spolupracovat.“
Na podzim letošního roku hodlá město podat další
žádost o peníze. Tentokrát na tažné zařízení k tomu-
to stopovači. Stroj by tak měl být kompletní.               

Město Litomyšl podalo žádost o dotaci na tvorbu
tzv. Management plánu památky UNESCO. Hlavním
cílem tohoto strategického dokumentu je identifiko-
vat vše, díky čemu byla památka zapsána na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví a při-
jmou taková opatření, aby nemusela být se Seznamu
vyškrtnuta. 

Koncem dubna proběhne v Evropském školicím
centru odborný seminář na téma Město, kultura a
cestovní ruch. Seminář pořádá Asociace pro urbanis-
mus a územní plánování ČR ve spolupráci s Minister-
stvem pro místní rozvoj ČR, Pardubickým krajem a
Městem Litomyšl. Účastníci semináře si prohlédnou
nejen areál zámku, ale také centrum města, Klášter-
ní zahrady i novou výstavbu. 

Ve druhé polovině března zasedala kulturní komi-
se, aby projednala žádosti o poskytnutí dotace na
činnosti či na akci spolků a kulturních organizací.
Rada města se doporučením komise zabývala na
svém zasedání 30. března. Žadatelům budou sděleny
výsledky přibližně během první poloviny dubna.
Další uzávěrka přijímání žádosti o dotace je koncem
května tohoto roku. 

Krátce

Protipovodňová opatření před podpisem
Nejsložitější stádium přípravy projektu protipovod-
ňových opatření na řece Loučné má město za sebou.
Úspěšně se podařilo dohodnout se všemi majiteli
pozemků, kterých se připravovaná opatření dotýka-
jí. Nyní leží projekt na ministerstvu zemědělství
a čeká na podpis.  
Protipovodňová opatření na řece Loučné se dotýka-
jí katastrálního území Benátky, Litomyšl - Lány,
Litomyšl a Nedošín. Zde bylo jednáno s 34 majiteli
pozemků. „Tuto složitou etapu, kdy se muselo
dosáhnout smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
máme za sebou. Vyžadovalo to náročná jednání
majetkoprávního oddělení,” říká první místostaros-
ta Jan Janeček a pokračuje: „Tím jsme splnili vše, co
po nás chtěli nadřízené orgány.” Pokud ministr
zemědělství projekt podepíše, zahájí město jednání
s Povodím Labe o zařazení projektu do seznamu
investičních akcí,” vysvětluje Jan Janeček. 

Podle zpracované projektové dokumentace
pro územní rozhodnutí dojde k celkovému zkapacit-
nění koryta řeky Loučné. Celkem je navrženo 8
lokalit, z toho 5 na pravém břehu a 3 lokality
na levém břehu. Vyšší průtočnost vody při zvýšené
hladině budou zajišťovat technická opatření typu
(navýšení stávajících podezdívek plotů, nových
zídek, navýšení terénu, příp. mobilní hrazení). Sou-
částí protipovodňových opatření bude rekonstrukce
pěti stávajících jezů včetně rybích přechodů, úpra-
va mostů a ozelenění nově upravených ploch.
Do tohoto projektu navíc patří rekonstrukce Primá-
torské hráze. „Samostatně se zpracovává projekto-
vá dokumentace na suchou retenční nádrž
v lokalitě U Nemocnice pro ochranu sídliště. Poldr
bude víceúčelový, bude sloužit také k rekreačním
účelům“, vysvětluje Jan Janeček.

-red-

Zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Litomyšle se
uskuteční v úterý 4. května od 16 hodin v malém sále
Smetanova domu.

Památkáři podají žádost znovu 
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem a zámek
v Litomyšli se znovu ucházejí o stamilionové dotace
na opravu areálů. Jejich naděje na získání evropských
peněz je stále živá, i když v prvním kole integrované-
ho operačního programu na podzim minulého roku
neuspěly. Na jednání, které se uskutečnilo v březnu
v hřebčíně i na litomyšlském zámku, to potvrdili
zástupci ministerstva kultury a Pardubického kraje. 
„Díky dohodě mezi ministerstvem pro místní rozvoj
a ministerstvem kultury existuje velká šance, že inte-
grovaný operační program bude v oblasti kulturního
dědictví posílen o miliardu korun,“ uvedl hejtman Par-
dubického kraje Radko Martínek. Smysl setkání spat-
řuje zejména v tom, aby oba subjekty dokonale
připravily své projekty do další výzvy.  Hřebčín v Klad-
rubech nad Labem v rámci svého projektu předpokládá
opravu celkem 29 objektů. Potřebuje na to 380 milio-
nů korun. Podstatně skromnější je pardubické praco-
viště Národního památkového ústavu, které je
garantem projektu v Litomyšli s pracovním názvem
Umění na zámku. Počítá s náklady kolem 180 milionů
nejen na opravy části budov, ale také například
na pořízení mobilní konstrukce pro zastřešování
zámeckého nádvoří při kulturních akcích.

Ministerstvo kultury podle slov vrchního ředitele
Zdeňka Nováka počítá s vyhlášením doplňkové výzvy
v polovině roku, předpokládaná uzávěrka žádostí
bude ve 3. čtvrtletí. Projekty z Pardubického kraje
mají vzhledem k významu těchto památek velkou šanci
uspět. Samozřejmě za předpokladu, že budou včas
podány a budou v souladu s podmínkami programu. 

Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí 
Pardubického kraje, foto Archiv Pardubického kraje
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Litomyšl oceněna za organizaci akce 
v Mezinárodním roce astronomie

Město získalo stříbrnou medaili za úspěšné zvládnutí
loňské dvoudenní akce s názvem Litomyšl v Meziná-
rodním roce astronomie. Široká veřejnost měla mož-
nost pohlédnout na oblohu hvězdářskými dalekohledy
a dozvědět se spoustu zajímavých informací z astrono-
mie.  
Ocenění městu předal předseda Českého organizační-
ho výboru Mezinárodního roku Astronomie RNDr. Jiří
Grygar, CSc. „Tato akce měla v Litomyšli obrovský
úspěch. Přijeli sem lidé z daleka a pro mnohé z nich
bylo velkým překvapením, že mohou v centru města
pozorovat hvězdnou oblohu nebo slunce,“ popisuje
Jiří Grygar a dodává: „Když Mezinárodní rok astrono-
mie skončil a my hodnotili, tak jsme se dohodli, že
oceníme medailemi instituce nebo jednotlivce, kteří
se mimořádně zasloužili o úspěch této akce.“ Stříbrné
medaile vydala Česká státní mincovna v Jablonci nad
Nisou právě pro účely Mezinárodního roku astronomie
a je na nich vyobrazen Galileo Galilei a astronomické
motivy. 
Právě díky velkému úspěchu zde v Litomyšli se nyní
uvažuje, že by se něco podobného mohlo uskutečnit
znovu. „Myslím si, že pozorování pro děti i dospělé by
se mělo v určitých intervalech zopakovat. Plánujeme

to na příští rok. Přednášky o astronomii by ale mohly
být častější,“ říká první místostarosta Jan Janeček.
„Také jsme se s doktorem Grygarem bavili o tom, že
litomyšlský rodák profesor Zdeněk Kopal bude mít
v roce 2014 sto let, takže bychom měli jeho život a dílo
důstojně připomenout,“ dodává. 

Jana Bisová, foto Michaela Severová

Městské služby Litomyšl s.r.o.
Zastupitelé na svém posledním jednání rozhodli
o založení společnosti Městské služby Litomyšl s.r.o.
V podstatě by mělo dojít k převodu současné příspěv-
kové organizace technické služby (TS) na společnost
obchodní. 
O přeměně TS se hovořilo dlouhých 8 let. „Nikdy jsme
se k žádnému závěru nedostali,“ říká litomyšlský radní
Radomil Kašpar a pokračuje: „Přelomovým okamžikem
bylo položení základního kamene krytého bazénu.
Podmínkou dotace, kterou město získalo na jeho
výstavbu, je totiž správa obchodní společností. Začali
jsme tedy přemýšlet, jestli vytvoříme společnost
s ručením omezeným na bazén a dáme jí správu toho-
to nového sportoviště. To by však znamenalo vybudo-
vat s.r.o. se vším všudy. Druhá varianta byla, že
bychom uspíšili převod technických služeb na s.r.o.,
a využili tak zastupitelnost, protože zde již máme lid-
ský kapitál a zkušenosti. Technické služby totiž mají
ve správě i celou řadu sportovišť.“ 
Na základě druhé možnosti jmenovala Rada města
Litomyšle komisi, která se zabývala klady a zápory
zamýšleného převodu. Výsledky diskuzí byly jedno-
značné. „Závěr zní, že princip příspěvkové organizace
umožňuje podnikání pouze v omezené míře. Společ-
nost s ručením omezeným umožňuje zjednodušit

a zprůhlednit finanční a obchodní vztahy s městem. To
je velice důležitá věc,“ sděluje Radomil Kašpar, který
byl členem této komise. Podle jeho slov by mělo být
s.r.o. více operativní a samostatné v rozhodování.
„Jsem přesvědčen, že převodem zintenzivníme dohled
nad činností technických služeb. Organizační schéma
umožní efektivní propojení TS a sportovišť.“ Převodem
na s.r.o. nikterak nedojde k přesunu majetku. Ten
bude stále ve stoprocentním držení města.  
Zastupitelstvo již také navrhlo, aby se prvními jedna-
teli společnosti stali ředitel technických služeb
Ing. Karel Kalousek a starosta Litomyšle Michal Kor-
tyš. „Mé jmenování je pouze dočasné. Myslím si, že až
bude uveden do funkce správce bazénu, tak mu post
2. jednatele předám,“ uvádí starosta a pokračuje:
„S panem Kalouskem dáme dohromady návrh stanov
a dále vypracujeme návrh smlouvy mezi obchodní spo-
lečností a městem o zajištění služeb pro město, včetně
ceníků, podnikatelského záměru s ekonomickou roz-
vahou. Podklady předložíme v dubnu zastupitelstvu.“
Vzhledem k tomu, že to není nikterak jednoduchá
záležitost, spolupracuje město s firmou M.C. Triton,
která poskytuje služby v této oblasti, mimo jiné pomá-
há se změnami samotné podstaty podnikání.

-bj-

Město nechá opravit cesty 
ve svých lesích

Část cest v majetku Městských lesů Litomyšl získá
nový povrch. Město obdrželo na jejich opravu dotaci
z Programu rozvoje venkova ve výši 3,7 milionů
korun. Zároveň byla opakovaně podána žádost
o finanční příspěvek na obnovu lesa po kalamitě
v červnu 2008.  
K opravě asfaltových cest by mělo dojít v nejbližších
měsících. „Celkem máme asi 15 kilometrů těchto
komunikací, ale letošní oprava se bude týkat pouze
části v komplexu Strakov,“ vysvětluje vedoucí odbo-
ru Městských lesů Petr Novák a dodává: „Dojde
k celkové rekonstrukci, protože tyto cesty byly sta-
věné někdy v 70. letech na jinou intenzitu dopravy
než je dnes. Po těch 30 letech jsou na hranici život-
nosti.“ Oprava tedy bude řešit neproblematičtější
část rozpadajících se asfaltových komunikací.
Rada města již schválila vyhlášení výběrového řízení

a zhruba v květnu či červnu začne stavební firma
s pracemi. 
Naprosto opačně to dopadlo s žádostí o dotaci na obno-
vu lesa po kalamitě. Loňský projekt schválen nebyl.
„Objem polomového dřeva po vichřici v roce 2008 se
vyšplhal zhruba na 2 100 kubíku a vznikly holiny
o výměře 25 hektarů, které jsme částečně zalesňovali
v loňském roce a částečně budeme pokračovat teď
na jaře,“ říká Petr Novák. Vichřicí byly zasaženy lesy
zejména na Strakově a částečně i Hrádek u Jehnědí.
Město tedy využilo letošní výzvy a opět zažádalo
o dotaci, tentokrát již na oba dva roky. Pokud to vyjde,
pak by městské lesy dostaly peníze jak za loňský, tak
letoší rok. Předpokládané celkové výdaje projektu jsou
stanoveny ve výši necelého milionu korun. Pokud ani
letos nebude město úspěšné, poslední šance se nabízí
v příštím roce.                                                                  -bj-

Tyršova ulice bude
mít nové osvětlení
Do Tyršovy ulice bude nainstalováno pět nových stožá-
rů veřejného osvětlení. Litomyšl totiž získala dotaci
na osvětlení rizikových míst v této lokalitě, protože
právě Tyršova ulice byla vyhodnocena jako místo s nej-
vyšší koncentrací nočních podniků a restauračních
zařízení ve městě. Ne nadarmo se jí začíná říkat lito-
myšlská Stodolní ulice.
Současné osvětlení je v havarijním stavu, a tak zde
dochází k častému narušování veřejného pořádku, ale
i ke škodám na majetku. „Na základě podnětů obvodní-
ho oddělení Policie ČR a Městské policie doporučila
komise prevence kriminality radě města řešit problémy
v lokalitě vybudováním nových stožárů veřejného
osvětlení,“ uvádí koordinátor prevence kriminality
městského úřadu Pavel Voříšek a dodává: „Realizace
tohoto projektu zvýší pocit bezpečí obyvatel Tyršovy
ulice a přilehlé Fügnerovy čtvrti a návštěvníků podniků
umístěných v ulici. Osvětlení bude plnit nezanedbatel-
nou preventivní funkci a napomůže snadnějšímu odha-
lování kriminality v lokalitě.“
Nové osvětlení chodníku a komunikace je navrženo
pomocí pěti výbojkových svítidel s bílým světlem, osa-
zených na nových sloupech o výšce 10 metrů. Jako
další bezpečnostní prvek v ulici bude instalováno
nasvícení přechodu pro chodce. To bude řešeno pomo-
cí výbojkového svítidla určeného pro osvětlování pře-
chodů s metalhalogenidovou výbojkou, což zajistí
velkou intenzitu světla. 
Celkové náklady na realizaci jsou vyčísleny na necelých
350 tisíc korun, z toho dotace činí 273 tisíc. „Projekt je
zařazen do Krajského programu prevence kriminality
pro rok 2010 a Zastupitelstvo Pardubického kraje
na něj schválilo dotaci  v plné výši. Realizace projektu
proběhne do konce roku,“ sděluje Pavel Voříšek.    -red-

Zleva Jiří Grygar, Milada Nádvorníková z odboru školství,
sportu a volného času a starosta Litomyšle Michal Kortyš. 

Litomyšl konečně 
i na webu kraje
To, co na portálu Destinační společnosti Východní
Čechy je již samozřejmostí, na webu kraje doposud chy-
bělo. Řeč je o fotografiích, které v záhlaví stránek pre-
zentují jednotlivá místa regionu. Na krajském portálu
sice snímky jsou, ale Litomyšl, jako by nebyla. Po upo-
zorněních všímavých návštěvníku webu prý dojde
k nápravě. 
„Chceme fotografie Litomyšle použít pro webové strán-
ky Pardubického kraje a určitě se s prezentací města
a jeho pamětihodností počítá i v připravovaném filmu
o Pardubickém kraji, který vzniká ve spolupráci se spo-
lečností KLUCIvespolek, s. r. o., Kolín,“ přibližuje při-
pravované kroky mluvčí Pardubického kraje Magdalena
Navrátilová a pokračuje: „Litomyšl bude prezentována
v publikaci věnované krajům České republiky pro Všeo-
becnou světovou výstavu EXPO 2010 v Šanghaji, a to
snímkem Františka Renzy z Mezinárodního operního
festivalu Smetanova Litomyšl.“
Na co však nepoukazují pouze čtenáři webových strá-
nek, to je chybějící značení, které by upozorňovalo
na jedinou památku UNESCO v kraji, tedy na litomyšl-
ský zámek. Prý se však blýská na lepší časy a i cedulí se
dočkáme. „Z evropských peněz bude zřejmě podpořen
projekt Klubu českých turistů. Rozmístí další tzv.
hnědé informační tabule u silnic prvních tříd. Naším
cílem je vybavit celý kraj propagačními poutači a neza-
pomeneme ani na Litomyšl. Značení na příjezdu
do města by mělo být doplněno v měsíci dubnu,“ upřes-
ňuje hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. 
Na portálu Destinační společnosti Východní Čechy
www.vychodni-cechy.info jsou k dispozici informace
o kraji. „Destinační společnost má za úkol propagovat
Pardubický kraj. Je logické, že chce vypíchnout největ-
ší skvosty, mezi které naše památka UNESCO bezesporu
patří. Cestovní kanceláře jezdí za těmito památkami,
protože nesou punc kvality. Je dobře, že i Pardubický
kraj na svých webových stránkách propaguje Litomyšl,“
říká vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Města
Litomyšl Michaela Severová.                                         -bj-
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Osm vyprodaných pořadů během jedné hodiny. Téměř
12 tisíc obsazených míst během jednoho dne. Během
první hodiny a půl registroval systém Ticketportal 48
300 zobrazených webových stránek s maximem 3 300
přístupů za jednu vteřinu. To jsou údaje prvního dne
prodeje vstupenek na 52. ročník Mezinárodního oper-
ního festivalu Smetanova Litomyšl.
„Absolutní jedničkou byl Pavel Šporcl, ten byl vyproda-
ný jako první. Druhá byla Kouzelná flétna, třetí sobot-
ní Labutí jezero, čtvrtý Koncert na přání. Pátým
vyprodaným pořadem bylo nedělní Labutí jezero,
šestým Ej lásko – Národního divadla a Hradišťanu,
sedmým externí koncert ve Svitavách a osmým páteční
Tosca,“ upřesňuje ředitel festivalu Jan Pikna a dodává:
„Zajímavé ale je, že není extrémní zájem o Prodanou
nevěstu. Možná je to tím, že tato inscenace zde již byla
a tenkrát byl velký ohlas s převisem poptávky.“ Navíc
zřejmě hraje roli i to, že se jedná o prázdninový termín
v závěru festivalu. „V podstatě všechny pořady na konci
festivalu jsou málo prodávané. Závěrečný koncert se
prodává nejhůře,“ říká Jan Pikna.
U všech vyprodaných pořadů je stále možné, že ještě líst-
ky budou v prodeji. „Je teoretická šance, že rezervace,
podle toho jak jsou prováděny, jsou na deset nebo dva-
náct dní. Po této lhůtě se může stát, že nevyzvednuté
rezervace se vrátí zpátky, ale většinou jde o pár lístků,
o které je „mela“. Další šance je po 1. nebo 2. květnu, kdy
se začnou prodávat vstupenky ze sponzorských rezerva-
cí. Ovšem u těch atraktivních pořadů jich bývá mini-
mum. Stojí ale za to, stále sledovat internet,“ uvádí
ředitel festivalu. Pořadatelé navíc vyjednali reprízy
některých vyprodaných pořadů – Koncert Pavla Šporcla

a souboru Romano Stilo bude možné navštívit ještě
v sobotu 12. června do 15.00, operu Kouzelná flétna pak
navíc ve čtvrtek 17. června od 21.00, balet Labutí jezero
v pondělí 28. června od 21.00 a Koncert na přání  v úterý
29. června.  Rada tedy zní, sledujte stránky festivalu
(www.smetanovalitomysl.cz) i rezervační systém. 
Vstupenky je možné zakoupit v předprodejní kanceláři
Smetanovy Litomyšle, v prodejních místech sítě Ticket-
portal nebo po internetu na www.ticketportal.cz. Při
úhradě platební kartou si kupující vstupenky sami
vytisknou nebo si nechají zaslat čárový kód na mobilní
telefon. Objednat nebo rezervovat vstupenky je možné
on-line, prostřednictvím rezervačního systému
na www.smetanovalitomysl.cz, respektive www.ticket-
portal.cz a telefonicky na čísle 461 616 070. Vstupenky
si zájemci vyzvednou v prodejním místě, objednané jim
budou zaslány na dobírku.           Text a foto Jana Bisová

O vstupenky na Smetanovu Litomyšl
je opět mimořádný zájem

Litomyšl zapojena v celostátních projektech na podporu turismu 
Město Litomyšl je součástí několika svazků obcí a zájmo-
vých sdružení. Tato spolupráce je pro naše město beze-
sporu velmi výhodná. V březnu byly s mnoha měsíčním
zpožděním vyhlášeny výsledky výzvy v rámci Integrova-
ného operačního programu v oblasti Národní podpora
cestovního ruchu (žádosti byly podány již v polovině
prázdnin loňského roku!). V tuto chvíli je již jisté, že
Litomyšl bude hrát významnou roli minimálně ve dvou
úspěšných projektech. Tím prvním je projekt s názvem
Živá města – živé památky, který zasáhne nejen všechna
místa sdružená v Českém dědictví UNESCO a České
inspiraci, ale minimálně také všechna krajská města.
Navržené aktivity propojují témata historie, památek,
kultury s identifikací lidí s kořeny a historií daných měst
přesně v souladu s podtitulem „Žij v živých městech
s živými památkami". Nosnou aktivitou projektu je rea-
lizace mobilní artistní roadshow, na kterou budou navá-
zány další denní a večerní aktivity a doplňkový program.
Celá akce získá v nejbližší době svůj název s výstižným
podtitulem a výrazným výtvarným stylem. Hlavním
tématem show má být inspirace a tvořivost bez hranic.
S volnou návazností plánujeme prezentovat i jiné uměl-
ce nebo jejich díla pohybující se na těžko definované
hranici geniality či čirého podivínství. Ve spolupráci
s uměleckým souborem již připravujeme vlastní předsta-
vení „na míru", které bude putovat i po skončení projek-
tu. Stylově půjde o žánr multimediální performance.
Doplňkovým programem mobilní roadshow, kde bude

prostor i pro hostování amatérských kapel či například
pro autorské čtení na dobrou noc, budou soutěže. Mezi
další doplňkové aktivity bude patřit program pro děti,
putovní výstava a akce s názvem Ozvěny festivalů.
Záměrem projektu je novým způsobem nabízet význam-
né památky měst v České republice. Projekt se vyznaču-
je inovativností jak ve své náplni - nový způsob
a charakter propagace a oslovení veřejnosti „buď sou-
částí svého města a jeho památek" - a jednak inovativ-
ností v přístupu - společná a jednotná propagace
nejvýznamnějších památek českých měst sdružených
ve dvou významných svazcích obcí. V dobrém slova
smyslu podivná roadshow vyjede na cesty již během
letošní turistické sezóny. V Litomyšli se na ni můžeme
těšit v sobotu 3. července.
Projekt s názvem Putování po historických městech
Čech, Moravy a Slezska na to jde tak trošku obráceně.
Nositel projektu, kterým je Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska, plánuje vytvořit celkem 14
nabídek regionálních aktivit a jeden národní produkt z
již existujících kulturních akcí. Hlavními iniciátory
snažení přilákat do historických měst domácí i zahra-
niční turisty mají být tzv. Historická města roku. Tedy
ta členská města, která za uplynulých 15 let dosáhla
v oblasti obnovy památek nejlepších výsledků a obdr-
žela Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu
regenerace městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón. V soutěži uspěla a na progra-

mu se chtějí kromě Litomyšle (Historické město roku
2000) podílet tato města: Svitavy, Kadaň, Třeboň, Kro-
měříž, Klášterec nad Orlicí, Kutná Hora, Nový Jičín,
Prachatice, Spálené Poříčí, Česká Kamenice, Polná,
Jindřichův Hradec a Štenberk. Prioritou programu je
podpořit kulturní a městský cestovní ruch v regionech
s cílem zvýšit cestovní ruch především v členských
městech Sdružení. Připomeňme, že Sdružení historic-
kých sídel Čech, Moravy a Slezska má celkem 211 členů
a vzniklo již v listopadu 1990 s výrazným přispěním
tehdejšího starosty Litomyšle Ing. Miroslava Brýdla.
Sdružení vzniklo z obavy představitelů historických
měst, že po sametové revoluci nebude regenerace
památkového fondu prioritou a dostane se na okraj
zájmů. Od začátku bylo jasné, že obnova památek je
sice prostředkem, ale nikoli cílem snažení. Obnova
památek nesmí být samoúčelná, má za cíl přilákat
do historických měst domácí i zahraniční turisty.        
Oba projekty mají za cíl nejen přilákat návštěvníky
do našich měst, ale také je udržet delší dobu. Jisté je,
že změnit poměr mezi počtem výletníků a turistů
ve prospěch turistů je možné pouze díky spolupráci
s dalšími městy, vlastníky kulturních památek v našem
i v sousedních regionech. Turistovi je však třeba
nabídnout komplexní služby a proto přirozená a nutná
je i spolupráce s dalšími poskytovateli služeb v cestov-
ním ruchu.                  Ing. Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Rok se s rokem sešel a opět se blíží slavnost lito-
myšlských studentů, tradiční Majáles. Ten se
bude letos konat ve dnech 4. – 6. května. Pořa-
datelé opět vyzývají: Přijďte v co největším
množství v úterý 4. května v 17.00 k pomníku
Bedřicha Smetany a přineste si s sebou všechny
své deštníky. Opět se pokusíme překonat stáva-
jící rekord v počtu otevřených deštníků na jed-
nom místě! Přikryjeme náměstí deštníky!
Následující program je pouze předběžný, ještě
může dojít ke změnám. 
Úterý 4. května
•16.30 – průvod studentů přes Smetanovo
náměstí, alegorické vozy
•17.00 – vyhodnocení nejlepších masek, taneč-
ní rej (Smetanovo náměstí)
•17.15 – pokus o překonání rekordu v počtu
deštníků na jednom místě (Smetanovo nám.)
•17.30 – vernisáž výstavy výtvarných prací stu-
dentů „Lety a úlety“ (půda VOŠP a SPgŠ) 
•17.30 – vystoupení školních hudebních sku-
pin (Smetanovo náměstí)                  
•19.30 – soutěž Miss-ák 2010 (MC Kotelna)
Středa 5. května
•8.00 – turnaj ve stolním fotbalu dvojic (jídel-
na VOŠ a SOŠT) 
•8.00 – utkání v kopané VOŠ a SOŠT – gymnázi-
um + VOŠP a SPgŠ + TC (areál VOŠ a SOŠT)           
•8.00 – turnaj v ringu trojic (areál III. ZŠ)
•8.30 – turnaj ve florbalu – Experience Floor-
ball Cup 2010 (Městská sportovní hala)
•8.30 – „Jestli na to máš, tak se ukaž“ – nízké
lanové překážky (areál III. ZŠ Větrník)
•9.30 – turnaj v petanque trojic (areál III. ZŠ ) 
•9.30 – finálové utkání v minikopané dívek
(areál VOŠ a SOŠT)
•10.00 – utkání v minikopané KANTORKY –
STUDENTKY (areál VOŠ a SOŠT)         
•19.30 – majálesová dance party, volba MISS
MAJÁLES 2010 (Lidový dům)
Čtvrtek 6. května
•10.00 – divadelní představení pro děti 1. stup-
ně základních škol (aula III. ZŠ)
•19.30 – rocková noc (MC Kotelna).

Jaroslav Dvořák, 
vedoucí odboru vnitřní správy a obrany

Majáles se blíží

Informace o voličských průkazech
Ve dnech 28. a 29. května se uskuteční volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu České republiky. V přípa-
dě, že volič nebude moci volit ve volebním okrsku
v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání
voličského průkazu, a to písemným podáním opatře-
ným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozdě-
ji 7 dnů před dnem voleb (do 21. května) tomu, kdo
stálý seznam nebo zvláštní seznam voličů vede (obci -
městu, kde má trvalý pobyt), nebo osobně do okamžiku
uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu
voličů (tj. do 26. května).

Voličský průkaz bude předán osobně voliči 15 dnů před
dnem voleb, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání volič-
ského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálé-
ho seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli voleb-
ním okrsku. Hlasovací lístky budou voliči dodány
přímo ve volební místnosti.
Bližší informace vám rádi sdělíme na tel. 461 653 339
nebo 390.

Milena Holasová, vedoucí správního odboru
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Dva pohledy odborníků na cestovní ruch

V březnu do Litomyšle přijeli dva odborníci z oblasti
cestovního ruchu. Oba, nezávisle na sobě, se podělili
o zkušenosti a poskytli několik rad.
Ing. Václav Stárek je generální sekretář Asociace
hotelů a restaurací České republiky. Pravidelně předná-
ší v rámci programu Podnikatelské Akademie AHR ČR
a příležitostně na Vysoké škole cestovního ruchu
hotelnictví a lázeňství v Praze. Podílí se na publikační
činnosti AHR ČR převážně v odborných časopisech.
V roce 2008 byl vyhlášen Osobností cestovního ruchu.

Ekonomická krize se nevyhnula hotelům a restaura-
cím. Bude rok 2010 lepší?
Víte, v tomto případě je to spíše psychická záležitost.
Cestovní ruch dostal velkou ránu. Samozřejmě finance,
které se vydávají na domácí cestovní ruch, proti loň-
skému roku poklesly, prostě všichni šetříme. Restaura-
ce jsou málo navštěvované a my se k tomu musíme
nějakým způsobem postavit. Já osobně se domnívám,
že lepší než teď říkat: „Všichni zkrachujeme“, anebo se
snažit tomu druhému ukrást hosta, je přesvědčit klien-
ta, aby se opakovaně vracel, aby řekl: „Dobře, toto je
dobrý hotel. Sem budu jezdit. Tady budu bydlet. Tady
se mi líbí“. To je do budoucna asi jediná cesta. Myslím
si, že musíme stavět na domácí klientele. Samozřejmě
i na té zahraniční, ale ta domácí je skutečně důležitá.
Je nutné ji oslovit, dávat jim důvod, aby se k nám vra-
celi. To je to hlavní.

Co byste poradil hoteliérům a restauratérům v Lito-
myšli, aby nalákali více hostů?
V prvé řadě bych jim poradil, aby si dohromady sedli.
Nejenom oni, ale třeba i zástupci města a další podni-
katelé a zamysleli se nad tím, jestli to, co nabízejí
hostovi, je skutečně zajímavé. Podnikání v hotelu nebo
v restauraci není jen o tom, že si uklidím svoji vlastní
hospodu a o víc se nestarám. Tito lidé by se měli něja-
kým způsobem podílet na tom, aby město, kde podni-
kají, bylo zajímavé pro turistu. Pokud to budou
vymýšlet pouze lidé od stolu, tak je to špatně. Prostě
v tom daném místě se sejdou hoteliéři, hospodští třeba
se starostou, s někým kdo má na starosti cestovní ruch
a řeknou: „Podívejte, my chceme pomoct. Chceme to

nějakým způsobem řešit. Pojďme hledat cesty, jak sem
toho turistu dostat a udržet ho tady.“ Litomyšl je nád-
herné historické město a já si myslím, že by se určitě
nejen tady, ale i v okolí našla i další místa, kde by se
turista rád zastavil. Litomyšl je spojena s hudbou, čili
to je přesně ten segment, kam se lidé klidně budou vra-
cet třikrát, čtyřikrát, ba celý život, když je to osloví. 

Asociace hotelů a restaurací České republiky již zahá-
jila některé kampaně, které mohou přilákat hosty…
Záležitost, která by mohla pomoci, je projekt na českou
gastronomii. Máme za rok odzkoušeno, že skutečně
česká gastronomie je pro zákazníky opravdu zajímavá,
když ji někdo nabízí atraktivním způsobem a snaží se to
spojit třeba i s historií nebo s příběhem místa. Zajímá to
jak domácí, tak zahraniční turisty. Druhý nosný pro-
jekt, který může pomoci hoteliérům a provozovatelům
ubytovacích zařízení trochu se zviditelnit, je oficiální
klasifikace – „hvězdičkování“. Od ledna jsme spustili
nový systém mezinárodní klasifikace, na němž partici-
puje 7 států, mimo jiné také Německo, Rakousko
a Maďarsko. Každému, kdo dnes přijde do hotelu, ofi-
ciálně certifikovaného hvězdičkou, je garantováno, že
je certifikovaný podle stejného systému jako v Rakous-
ku, Německu i České republice. A to už je určitá zpráva
pro zákazníka. Pokud se turista dozví, že může počítat
se stejným standardem jako u stejně označených hote-
lů, tak jde o určitou konkurenční výhodu. Samozřejmě
je to o lidech, a ti musí také chtít něco dělat. 

Ing. Petr Kratochvíl byl dlouhá léta ředitel odboru
regionálního v agentuře CzechTourism. Dnes se zabývá
konzultací v oblasti cestovního ruchu.

Jak vidí Litomyšl konzultant v oblasti cestovního
ruchu?
Myslím, a jsem o tom dokonce přesvědčen z denního
života, že Litomyšl dělá hodně pro to, aby o ní bylo sly-
šet, aby byla vidět. Sdružuje se třeba v Českém dědictví
UNESCO, v Českomoravském pomezí, to je vždy velká
síla s někým do toho boje o turistu jít. Samozřejmě, že
jsou tady třecí plochy mezi podnikateli a městem třeba
v tom, že město může vybudovat některé ubytovací
kapacity, a ty se navenek někomu jeví, jako že se pro-
dávají pod cenou. Je to celkem logické, protože řadu
ubytovacích zařízení město pořídí z dotací, a pak si
může dovolit nějaké slevy. Srovnal jsem si jednotlivá
ubytovací zařízení mezi sebou, a zjistil jsem, že v Lito-
myšli ty ceny odpovídají. Není tady žádný damping.

V čem mohou získat podnikatelé určitou výhodu? Jak
mohou přilákat turistu? Co byste tedy poradil?
Právě v té ceně, v té konečné ceně vůči tomu klientovi.
Když se podívám na ceníky, třeba na internetu, tak
jsem v žádném případě takový pocit nezískal. Další
takovou věcí je, kdo má přivést turisty do města?
Musím říci, že mě Litomyšl překvapila nízkou návštěv-
ností, i když je to město UNESCO. Pokud srovnám „Per-
níkovou chaloupku“ pod Kunětickou horou, což je

jedna budova a má 50 tisíc návštěvníků za rok, a tady
zámek s 33 tisíci návštěvníky, tak si říkám, že něco
není v pořádku. Tady jde navíc o velké město, a tam
o jednu chaloupku. Můj jednoznačný závěr je, že tady
se přece jenom moc neděje. 
Cestovní ruch je o zážitku a o emocích. Jaké tady získá-
me emoce? Já osobně emoce a zážitek mám třeba
z koncertů Smetanovy Litomyšle. To je jednoznačné.
Myslím si, že když je vyprodáno, tak v tomto období je
Litomyšl naplněna. Co ale ty ostatní období? Také něco
organizovat? Nevím. Ptal jsem se mezi svými známými,
proč by měli jet nebo co je láká do Litomyšle? Všichni
skloňují UNESCO, Smetanu, ale když se potom podívají,
co by tam dělali, tak najednou nabídka chybí. A to by
měli podnikatelé udělat - určité balíčky. Je tady jedna,
podle mě nedoceněná, osobnost – Magdalena Dobromi-
la Rettigová. Všichni musíme jíst, takže proč tady v res-
tauracích není? Dokonce by mohla obsluhovat
Rettigová v „kroji“. Na takové zážitky se nezapomíná.
Samozřejmě podmínkou je, že se bude vařit z té doby,
dobře a chutně. Nebo ubytovací zařízení! Jsou, jak se
říká, monotónně stejná. Proč tady není hudební penzi-
on, proč tu není malířský penzion, moderní architektu-
ra, každý pokoj v nějakém stylu? Stojí to nějakou
korunu navíc, ale zase se tím pádem odlišuje od ostat-
ního. A o tom cestovní ruch je! Zážitek a odlišnost
od souseda!

Znamená to tedy, že nejdříve se musí vytvořit něco
konkrétního zde a potom teprve se obracet na sdružení
typu destinační společnost?
Když není co prodávat, tak ani zlatá destinační společ-
nost vám nepomůže. Je potřeba vytvářet produkty, tzn.
spojovat několik podnikatelů do jednoho celku,
do jedné nabídky. Dnes už cestovní kanceláře ztrácejí
sílu. Dnes většina lidí cestuje individuálně. Přesto jsou
hromadné cesty určitě zajímavé z ekonomického hle-
diska. Je ale potřeba tam přijít s nějakou konkrétní
nabídkou určitého produktu, například noční prohlíd-
kou, nebát se netradičních věcí. Někdy mi Litomyšl
v této nabídce připadá trochu konzervativní. 

Ptala se Jana Bisová

Ing. Václav Stárek. Ing. Petr Kratochvíl. 

Asociace hotelů a restaurací přijela s roadshow

Hotel Zlatá hvězda hostil 10. března Roadshow Asocia-
ce hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR), tento-
krát s podtitulem Dokonalý provoz – jediná cesta
k úspěchu. Cílem akce bylo předat účastníkům nové

zkušenosti a nápady, o které se podělili hoteliéři a res-
tauratéři z úspěšných provozů. Na programu však byla
také témata jako legislativa, autorské poplatky nebo
využití webové prezentace. 
Roadshow AHR se letos konala již popáté. „Akci pořá-
dáme každoročně, vždy v každém kraji,“ vysvětluje
Ing. Václav Stárek, generální sekretář AHR ČR a dodá-
vá: „Po všech těch tragických scénářích, které se
objevují v cestovním ruchu a po slově krize, protože
krize nás zasáhla velmi silně, už bychom se k ní nera-
di vraceli. Spíš je třeba se dívat dopředu. Myslím si, že
kdo bude jednoznačně mít konkurenční výhodu,
bude ten, kdo bude poskytovat dobrou, kvalitní služ-
bu. Tedy letošní roadshow je o tom, co to vlastně je
dokonalý provoz. Jak ho vidí hoteliéři.“ Druhou část
dne vyplňovaly informace, které aktuálně asociace
řeší. Účastníci se tedy dozvěděli více o označování
potravin konečným spotřebitelům, kvalifikaci hotelů
tzv. hvězdičkách či něco více o projektech, na nichž

asociace pracuje, nebo jsou již rozběhnuté. Ředitelka
Hotelu Zlatá hvězda Ing. Milena Šnajdrová říká:
„Pro nás tato akce znamená získání nových informací
z celého programu. Kontakty s dodavateli a vystavova-
teli, kteří tu jsou a vůbec takové celkové rozšíření
obzoru, co se týká hotelové oblasti a restaurací.“             

Text a foto Jana Bisová
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Nově také mohli příchozí, a nejen ti, po dlou-
holeté odmlce slyšet bít zámecké hodiny.
Mnozí však mířili za jediným cílem. Tím byla
možnost vidět Litomyšl z nové perspektivy.
Po zdolání 130 točitých kamenných schodů
návštěvníci pohlédli na zámek, zámecké návrší
i na celé město z věže, která byla po dlouhé
roky pro veřejnost zavřena. „Věž je vyčištěná.
Nad schodištěm jsme udělali plůtek, aby
návštěvníci měli pocit bezpečí. Udělali jsme
panoramatické obrázky, aby lidé věděli, co
vidí,“ sděluje Jana Sehnalová a dodává: „Plá-
novali jsme, že věž bude takový bonbonek
na tento víkend, ale zájem je veliký. Rozhodli
jsme se, že věž bude otevřena ještě v sobotu,
v neděli a na Velikonoční pondělí. Pak se věž z
bezpečnostních důvodů uzavře.“ Kastelánka
také prozradila, že v průběhu roku se chystají
na pořádání kulturních akcí. Tou první bylo
klavírní gala matiné nazvané Poezie mezi kla-
víry, uspořádané poslední březnovou neděli. 
Další program byl přichystaný v Zámeckém
informačním centru i ve sklepení zámku. „Spo-
lečně s organizacemi, které sídlí na zámeckém
návrší, jsme se přidali k otevírání zámku,“ říká
ředitelka Evropského školicího centra
Ing. Jana Macková. „Smetanova Litomyšl otev-
řela Zámecké sklepení, kde probíhalo losování
o zlatý zub. Ten, kdo si ho vylosoval, měl vstup
zdarma. V Zámeckém informačním centru byl
přichystaný program pro děti,“ upřesnila. Malí
návštěvníci mohli přijít v převlecích princů
a princezen, nazdobit si tu vajíčka, vyrobit
meče či královské korunky nebo si nechat
namalovat na obličej zajímavé obrázky. 
S velikonoční a vůbec jarní tématikou pak při-
šlo Regionální muzeum. Poslední březnový
víkend si návštěvníci mohli zpestřit v jarní
výtvarné dílně spojené s ukázkami a prodejem
řemeslných výrobků či velikonočních a jarních
dekorací. „Šili jsme patchwork – drobné veliko-
noční a jarní drobnosti, zdobili perníčky a plet-
li pomlázky. Studenti zahradnické školy
předváděli a prodávali velikonoční a jarní
dekorace,“ říká pracovnice muzea Renata
Kmošková. 
Na zámeckém návrší se však chystají akce také
na Velikonoce. Kromě toho, že na zámku opět
zpřístupní zámeckou věž, 3. dubna slavnostně
otevře kastelánka malé občerstvení v bývalé
šatlavě.             Jitka Šteflová, foto Jana Bisová

Litomyšl:
otevřeno

Starostova odpovědna
Otázka od: Michal Novák

Vážený pane starosto, velice se mi líbí opravená vila
u I. ZŠ Zámecká (tzv. Nejedlého vila) a přilehlé okolí.
Jelikož se jedná o lokalitu téměř uprostřed historické-
ho a kulturního dění města (zámek, Klášterní zahra-
dy...), chtěl bych se vás tímto zeptat, zda je v plánu
také výměna zbývajícího veřejného osvětlení nejen
v okolí školy, ale také v okolí LDN a zámku, tedy
po celé délce ulice Zámecké. Také bych se přimlouval
za osazení zeleně do současného pásu rozbředlé hlíny,
která odděluje ulici Prkennou se silnicí k novému par-
kovišti u jídelny I. ZŠ Zámecká, čímž by se ještě více,
opticky, oddělil pás pro pěší od komunikace pro moto-
rová vozidla.
Když jsem u toho veřejného osvětlení, myslím si, že by
stálo za to, vyměnit také velice zastaralou lampu
v ulici Ropkova, a to za novou „retro“ lucernu. Stejně
tak i v okolí Hotelu Dalibor a ulice Prkenné vidíme
velmi staré, často pokřivené a navíc dosluhující lampy

z let 70 -80. a přitom se jedná opět o lokality velice
důležité, neboť ulicí Prkennou se často chodí z centra
města do muzea Josefa Váchala - Portmonea a Hotel
Dalibor leží v centru města, tudíž by si i tato místa
zcela jistě zasloužila nový mobiliář v podobě moder-
ních, avšak citlivě řešených lamp veřejného osvětlení,
tak jak tomu je v jiných lokalitách města Litomyšle.
Dobré by bylo skutečně osvítit i ulici Na Máchadle,
kudy se v noci opravdu nedá v klidu projít...
Odpověď :
Vážený pane Nováku, osázení zeleně v okolí vily
na Zámecké ulici proběhne na jaře letošního roku. Co
se týká výměny pouličních lamp, tak v letošním roce
jsme požádali o dotaci na výměnu osvětlení v ulici Tyr-
šova. Ulice Zámecká se rovněž dořeší až k zámku. Dal-
šími vašimi podněty, za které vám děkuji, se budeme
průběžně zabývat podle možnosti finančních pro-
středků města.

Otázka od: Pavel Prouza
Dobrý den pane starosto, často si při čekání na auto-
bus na litomyšlském autobusovém nádraží povzdych-
nu, když si vzpomenu na původní, staré nádraží a nebo
také na návrh, který však nakonec bohužel nebyl rea-
lizován. Co mě trápí, je fakt, že při čekání v dešti, nebo
ve sněhu, se na odjezdových stáních č. 5 - 8 opravdu
jen velmi těžko čeká a nastupuje... Zkrátka tu viditel-
ně chybí zastřešené druhé nástupiště! Celé nádraží je
jinak velice pěkně řešené, ale čekat pod jednou stře-
chou a pak rychle přeběhnout na ostrůvek, ke kterému
přijíždí autobus, je opravdu hloupé a nesmyslné.
Na ostrůvku přeci mají lidé čekat v dostatečném
pohodlí a ne na něj koukat z protějšího, často zaplně-
ného nástupiště a potom se komplikovaně proplétat
mezi přijíždějícími či odjíždějícími autobusy a samo-
zřejmě také cestujícími. Podle mě je to nedodělaný
projekt, na který si lidé již bohužel zvykli, neboť jim
ani nic jiného nezbylo, ale co se týče bezpečí a pohod-
lí, pak zde bych si dovolil dát známku 4-! Přitom by
stačilo poměrně málo: přidat dalších cca 10 pilířů
do země (možná i mnohem méně), které by držely
jednu jedinou střechu v podobě té stávající a tím by
bylo dílo ucelené a hlavně dokončené! Vím, co mi
odpovíte (např. že se stavba osvědčila, všichni jsou
spokojeni, dílo je chváleno významnými architekty
nejen v ČR, ale také v zahraničí..., zkrátka že jste
na něj i vy sám pyšný). Já si ale myslím něco úplně
jiného. A asi nejezdíte autobusem, protože pak byste
mluvil jinak. Možná se vám bude zdát moje reakce tro-
chu opožděná, když už nádraží stojí od roku 2007, ale
možnost využít vaši odpovědnu máme jen několik
málo měsíců a na moje reakce krátce po jeho dokonče-
ní nikdo nereagoval... Bohužel...
Odpověď :
Vážený pane Prouzo, naším dlouhodobým cílem je mít
zorganizované odjezdy z první zastřešené nástupní
hrany. Cestující by měli využívat nabízené služby
a v pohodlí čekat na odjezd. Podle našeho názoru je
grafikon odjezdů naprosto nesmyslně předimenzován
ve dvou denních špičkách, kdy na nádraží není k hnutí
a zbytek dne zívá prostor prázdnotou. Posun několika
spojů v průběhu 5 až 7 minut vpřed či vzad nemůže být
nepřekonatelným problémem ani pro dopravce, ani
pro cestující. Vámi zmiňovaný ostrůvek se nepodařilo
zastřešit nejen z finančních důvodů - s ohledem
na potřebné rozměry jízdních pruhů jeho výsledná
šířka neumožňuje umístění sloupů v souladu s norma-
mi. Z tohoto důvodu nebyly v průběhu výstavby nádra-
ží ani zrealizovány základy pro budoucí sloupky.
Jisté řešení by bylo, ale musíme vše nechat posoudit
odborníkům (dodržení všech norem, průchodnosti,
průjezdnosti apod.) a architektům. Budeme informo-
vat prostřednictvím Lilie.

Otázka od: D. Černá
Vážený pane starosto, prosím, bylo by možné alespoň
trochu zkulturnit, opravit a zbezpečnit průchod býva-
lým Hotelem Slezák? Jedná se o velmi frekventovanou
cestu do centra města od Bělidel a obzvláště v zimních
měsících je velmi nebezpečné tudy procházet, protože
sníh a mráz na hladkých dlaždičkách klouže. Také
bych se přimlouvala za zlepšení současného stavu

nadchodů nad silnicí č. 35. Možná by stačilo jen tro-
chu fasádního nátěru. Graffiti a další výtvory nezná-
mého charakteru nedělají moc pěkné jméno našemu
městu.
A nakonec by mě zajímalo, zda bude územní plán
města zahrnovat také obchodní zónu, např. mezi Ver-
texem a Husovou čtvrtí, tak jak se o ní hovořilo před
lety. Myslím, že jedno pořádné nákupní centrum by
naše město ještě sneslo, lidi práci potřebují a v okol-
ních městech to problém není. Tak proč by to nemělo
jít i u nás?
Odpověď :
Vážená paní Černá, předem se omlouvám, že odpoví-
dám tak pozdě, ale sháněl jsem podrobné informace.
Hotel Slezák nás trápí již delší dobu. Ačkoliv průchod
je ve vlastnictví soukromé osoby, nabízeli jsme spolu
s architektem řešení celkové úpravy včetně finančního
podílu města, ale zatím neúspěšně. Pokusím se jedná-
ní znovu „oprášit“. 
Nadchod nad R35 si určitě zaslouží větší rekonstrukci.
V loňském roce jsme prověřovali možnosti vybudování
nového nadchodu, který by byl moderní, subtilnější
atd. Stávající izolace je vlivem špatně zvolené techno-
logie narušena. Rekonstrukce (smysluplná) bude
značně finančně náročná. Proto ta úvaha o novém
nadchodu. Mohu vás ujistit, že je to jedna z prioritních
akcí. 
V těchto dnech se začíná pracovat na novém územním
plánu města, který bude vymezovat mimo jiné i rozvo-
jové plochy pro obchod a služby. Zpracovatelem je
významný architekt Ing. arch. Hrůša a ten bude tyto
plochy řešit ve vztahu k širším souvislostem. Výsledná
podoba bude předložena ke schválení zastupitelstvu
města zhruba v polovině roku 2011. 
Obchodní dům by jistě Litomyšli slušel, ale pokud
chceme zachovat Litomyšli její identitu, byl bych
velice opatrný s povolením. Chtěl bych se spíše zamě-
řit na přilákání investora do průmyslové zóny.
Důsledkem by bylo více pracovních příležitostí, navý-
šil by se počet obyvatel a tím by došlo i ke zvýšení
kupní síly.  

Otázka od: Jana Zemanová
Dobrý den pane starosto, prosím, přimlouvala bych se
za to, zda by bylo možné nechat na stránky
IDOS.CZ umístit také orientační plánek zastávky „Lito-
myšl aut. nádr.“. Většina měst tuto možnost nabízí.
Tzn., při hledání spojení lze název stanice dále roz-
kliknout a poté vidíte přesný plánek celého nádraží,
takže přesně víte, kde je konkrétní stanoviště, ze kte-
rého hodláte odjet, resp. na které přijede váš daný
spoj. Myslím, že by to mnoha lidem také ulehčilo jejich
hledání a cestování. Předem děkuji za vstřícnost
a kladné vyřízení.
Odpověď :
Vážená paní Zemanová, na základě vašeho podnětu
jsme se domluvili s provozovatelem portálu IDOS, že
jim dodáme plánek nádraží, který bude umístěn
na jejich webových stránkách u zastávky „Litomyšl,
aut. nádr“. 
Věřím, že vše bude v dohledné době zrealizováno. 

Otázka od: Irena Lenochová
Krásný nový rok pane starosto! Mám dotaz, který se
týká komunálního odpadu. Jako občané tohoto města
platíme za svoz odpadků (to je O.K.). Ráda si za tuto
službu zaplatím, dokonce i vzorně třídíme odpad. Jen
nevím, proč máme stále ulehčovat práci pracovníkům
technických služeb a pomáhat jim vykoulet plné
popelnice z popelnicových kójí a opět je tam uklízet.
Bydlíme v panelovém domě u nemocnice – Mařákova,
a tato služba se zde provádí neustále. Mění se po vcho-
dech a každý se jednou bude muset tohoto bojovného
úkolu zhostit. Vím, že zde bydlí mnoho důchodců i žen
bez partnera, a tato práce mi přijde dost náročná. Proč
musíme, jako řádně platící občané za svoz odpadků,
ještě koulet popelnice sem a tam? Není možné si tedy
firmě připlatit nebo něco s tím provést?
Děkuji za vaší odpověď.
Odpověď :
Vážená paní Lenochová, po dohodě se společností Liko
Svitavy, která provádí odvoz odpadu, bylo přislíbeno,
že již není třeba před svozem „vykulovat“ popelnice
z kójí. Toto provedou zaměstnanci Lika. Pokud se tak
nestane, dejte mi, prosím, vědět.  
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Jarní svozové akce
biologického odpadu
Technické služby města Litomyšle budou zajišťovat
v termínu od 9. dubna do 24. dubna na základě osobní
a písemné objednávky občanů města odvoz nebo likvi-
daci biologického odpadu (tráva, odpad ze zahrádek,
větve). Pokud objednatel (může to být i zástupce sku-
piny občanů) osobně předá vytříděný biologický
odpad do přistaveného kontejneru v předem stanove-
nou dobu pracovníkům Technických služeb, bude
tento odvoz nebo likvidace zcela zdarma. Pokud
objednatel nezajistí, aby se na uvedeném místě přista-
vení kontejneru nenacházely jiné druhy komunálního
odpadu, nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz zpo-
platněn dle platného ceníku Technických služeb
města. Kontaktními pracovníky pro objednávky odvo-
zu biologického odpadu jsou Josef Čejka, Michal
Konečný, Jana Vybíralová, Lenka Hladíková (všichni
tel.: 461 614 797). 
Občané, kterým tento systém nebude vyhovovat,
mohou k odložení biologického odpadu využít také
služeb sběrného dvora v ulici Mařákova, vedle areálu
Technických služeb. Jeho provozní doba byla rozšířena
takto :

od do (zim. čas)  do (letní čas)
pondělí 12.00 16.30 17.30
úterý 9.00 15.00 15.00
středa 9.00 16.30 17.30
čtvrtek 9.00 15.00 15.00
pátek 9.00 16.30 17.30
sobota 8.00 12.00 12.00
V prostoru sběrného dvora mohou občané města
odkládat také ostatní složky komunálního odpadu
(nebezpečný odpad, elektrozařízení a velkoobjemový
odpad). Dále je možno využít mobilních svozů nebez-
pečného a velkoobjemového, jejichž termín provedení
je popsán v samostatném článku tohoto Zpravodaje
Lilie. V případě většího množství velkoobjemového
odpadu je nutno jeho odložení předem domluvit s pra-
covníkem firmy LIKO Svitavy a.s. na tel.: 605 246 545.
V tomto případě bude zřejmě využito překladiště odpa-
dů v Kornicích, které je otevřeno v pracovní dny
od 6.00 do 13.30. 
Kompletní přehled o možnostech likvidace odpadů byl
všem domácnostem města zaslán v minulých letech
spolu se Zpravodajem Lilie. Pokud si jej některé sub-
jekty nezaložily k dalšímu používání, je možno si
materiál vyzvednout na podatelně nebo na odboru
místního hospodářství Městského úřadu Litomyšl.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
Mobilní svoz nebezpečného odpadu se v Litomyšli
a integrovaných obcích uskuteční ve dnech 14. a 15.
dubna. Odebírán bude tento odpad: Akumulátory (včet-
ně elektrolytu), monočlánky, upotřebené oleje, olejové
filtry, barvy, lepidla, ředidla, spotřební chemie z domác-
ností, vyřazené léky, znečištěné textílie, železné nebo
plastové obaly znečištěné škodlivinami, ledničky, mraz-
ničky, televizory, rádia, zářivky, pneumatiky.

Tématem setkání se stalo
parkování a podsíně

Invetiční příležitosti
na webu města

Na webových stránkách Litomyšle (www.litomysl.cz) je
umístěna nová sekce s názvem Investiční příležitosti.
Právě zde budou moci nalézt potenciální investoři
informace o chystaných akcích. 
Již v březnu se tady objevila první nabídka. Město
vyhlásilo výběrové řízení na developera pro připravo-
vanou výstavbu městských vil, konkrétně objektů B2
a B3. Do výběrového řízení se přihlásilo …. firem,
z kterých komise vybere nejvýhodnější nabídku.
Smlouva o smlouvě budoucí bude uzavřena nejpozději
v květnu.                         -red-, vizualizace Ateliér Krátký 

Revitalizace rybníků v Budislavi
Mezi většími položkami v letošním rozpočtu města je
i revitalizace rybníků v Budislavi. Jedná se o pětimili-
onovou investici, která by měla přispět k vyšší kvalitě
vody nejen v těchto rybnících, ale i v navazujícím pří-
rodním koupališti. Město na tuto akci podalo žádost
o dotaci na ministerstvo životního prostředí. 
V projektu revitalizace rybníků jsou zahrnuty pouze
dvě z městských vodních ploch v Budislavi. Jedná se
o rybníky Nový a Střední, které tvoří kaskádu, společ-
ně s přírodním koupalištěm Širůček. „V rámci revitali-
zace a odbahnění rybníků v Budislavi bude provedeno
pročištění odtokové vodoteče v délce 871 metrů, pro-
čištění a úprava přítoků v délce 215 metrů,“ upřesňu-
je první místostarosta Jan Janeček a dodává: „Břehy
rybníků budou ve čtyřech lokalitách upraveny jako
výleziště pro obojživelníky. Dojde k vybudování čtyř
tůní a v Novém rybníku bude nasypán a ozeleněn ost-
růvek pro klidné hnízdění ptáků.“ Výměra rybníku
Nový je 6,25 ha, Střední rybník má rozlohu 1,20 ha.
Projekt revitalizace ovšem počítá také s výsadbou dře-
vin kolem rybníků. Vysazeno by mělo být na 3 tisíce
stromů a zhruba 460 keřů. Necelé 2 tisíce m2 budou

nově osety travním semenem. „Celkově se vylepší
vodní režim v kaskádě těchto rybníků, včetně přírod-
ního koupaliště,“ sděluje Jan Janeček. 
Zda bude Litomyšl s projektem úspěšná, to se dozví

v květnu. Revitalizace by v případě kladného stanovis-
ka mohla začít na podzim letošního roku. 

Text a foto Jana Bisová

Začátkem března zasedli zástupci radnice a občanské-
ho sdružení Litomyšlský Patriot k jednacímu stolu.
Tématem bylo parkování v Litomyšli. Obě strany se
shodly, že nejvhodnějším řešením je oboustranně
výhodná dohoda. 
„Řešili jsme parkování obecně, ale také konkrétní
záležitosti jako ceník nebo problematiku podsíní,“
sděluje starosta Litomyšle Michal Kortyš a dodává:
„Padaly různé návrhy, a tak jsme si vyjasňovali, co je
možné hned, a co až časem. Stanovili jsme lhůtu,
během níž budeme pracovat na bodech, na kterých
jsme se shodli.“ Mezi ně patří například návrh úhrady
krátkodobého parkování formou SMS zpráv nebo
povinnost uvádět SPZ vozidla na zlevněných nepře-
nosných permanentkách či těch, vydávaných zdarma.
To se týká především parkovacích známek pro osoby
ZTP a tzv. VIP známek. „Bude to řešit oprávněné vydá-
ní pro vozidla městského úřadu nebo příspěvkových
organizací města,“ vysvětluje Pavel Jiráň, vedoucí
odboru místního hospodářství a pokračuje: „U osob
ZTP nebude v rámci parkování rozlišováno stání
pro potřeby osob ZTP nebo mimo jejich potřeby. Kon-
trola by byla složitá a nastavení jiného systému by
smazalo výhody bezplatného vydání. Známka ZTP
bude jako doposud vydávána na osobou ZTP určenou
SPZ vozidla. Toto vozidlo nemusí být v jejím vlastnic-
tví.“ Mezi další návrhy, na nichž se obě strany shodly,
patří změna základní permanentky v přenosnou par-
kovací kartu. Podle doporučení zastupitelstva města
by základní permanentka měla mít cenu 1 000 korun.
Zlevněná parkovací známka má stát 500 korun a bude
určená majitelům nemovitostí a fyzickým osobám

s trvalým pobytem ve zpoplatněných zónách. „Radě
města bude doporučeno ke zvážení rozšíření zpoplat-
něných zón do ulic R. Stříteského, Vodní valy, Komen-
ského náměstí (kolem pomníku J. A. Komenského),
ulice Jiráskovy a B. Němcové. To je však závislé
na postupných investicích do parkovacích automatů,
které se rozhodně nevrátí ve výběru parkovného a zna-
menaly by pouze zavedení regulujícího prvku,“ upřes-
ňuje Pavel Jiráň. Požadavky na rozšíření
zpoplatněných zón jsou vznášeny především obyvateli
a podnikateli z těchto lokalit. 
V případě podsíní se debata věnovala vyjasňování
dané problematiky. „Město v žádném případě nechce
sahat na majetek vlastníků domů. Se zástupci občan-
ského sdružení jsme se shodli, že by bylo dobré se
s majiteli nemovitostí sejít a vše si vyjasnit. Město by
chtělo, aby se celá záležitost vyřešila dlouhodobě,
a proto hodlá připravit dohodu,“ uvádí starosta Michal
Kortyš a Pavel Jiráň jeho slova doplňuje: „Administra-
tivně a právně závazně by mohla být situace řešena
například vydáním rozhodnutí silničního správního
úřadu (MěÚ Litomyšl, odbor místního hospodářství)
o zařazení mezi účelové nebo místní komunikace se
souhlasem vlastníků podsíní v rámci správního říze-
ní. V rozhodnutí by byly zakotveny dohodnuté pod-
mínky a bylo by závazné i pro budoucí majitele
nemovitostí.“ V záležitosti podsíní navrhli zástupci
občanského sdružení poskytnutí úlevy majitelům pod-
síní kupříkladu v tom, že by město nezpoplatňovalo
zábor veřejného prostranství v případě provádění sta-
vebních prací na domech.  

-bj-

Harmonogram svozu:
středa 14. dubna:
15.00-15.15 Nedošín
15.25-15.40 Kornice
16.00-16.15 Pazucha (Keralit)
16.20-16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45-17.10 Litomyšl - parkoviště u koupaliště
čtvrtek 15. dubna:
15.00-15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20-15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45-16.00 Litomyšl - parkoviště u nemocnice
16.05-16.20 Litomyšl - u výkupu
16.25-16.40 Litomyšl - Lány (Hášova pila).

Josef Gestinger

Prodám zahrádku s chatkou
v kolonii Líbánky, velmi levně. 

Tel. 737 357 058 – večer. 
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Zdeňka Vandase mnozí znají přede-
vším díky sportu, hlavně fotbalu
a festivalu Smetanova Litomyšl. Ti
starší si jej možná spojí s Lilií. Dlou-
hých devět let přinášel čtenářům
informace coby redaktor s přídom-
kem první. Mezi jeho oblíbená téma-
ta patřil právě sport a operní festival.
Nyní, když Lilie slaví 20 let, se s námi
podělil o své vzpomínky.

Jaké byly začátky Lilie? Myslím tím,
jak se tiskla, kdo všechno přispíval,
jak často vycházela?
Začátkem roku 1991 jsem byl osloven
RNDr. Rothscheinem a Vláďou Šauerem, zda bych se
toho neujal. Měl být i nějaký konkurs, ale jediným
zájemcem jsem byl já. Pronajal jsem si u jakési firmy
z Brna rozmnožovací stroj Toshiba, na němž vyšlo prv-
ních dvanáct čísel. Psal jsem to zcela primitivně
na normálním psacím stroji (počítače tehdy byly ještě
v plenkách). Lilie vycházela v této době každý týden
v úterý v rozsahu čtyř stran. Po několika číslech bylo
jasné, že takhle to do nekonečna nepůjde, ťukat vše
pořád na stroji, to bych se z toho brzy zbláznil a také
vzhledově to nemělo potřebnou úroveň. Od 13. čísla
jsme využili služeb vznikající tiskárny H.R.G. To byl
tehdy v podstatě jen pan Lorenc, který začínal skuteč-
ně od píky na jedné mašině, kterou měl doma v garáži.
Periodicita se změnila na čtrnáctideník, vždy 1. a 16.
v měsíci a počet stran se zvýšil na osm. Většina článků
pocházela ode mne, příspívat začali postupně
i zástupci městského úřadu, firem a řadoví občané. 

Jaká byla vaše úloha v té době, době prvních čísel?
Podotýkám, že až do dubna 1995 jsem redaktora dělal
jaksi „bokem” ve volném čase, pracoval jsem nadále
na Vertexu v propagaci. Ve Smetanově domě byla
zaměstnána moje kolegyně Marie Koldová, která pak
také psala články a starala se o distribuci. V r. 1995 se
provdala do italského San Pola, já jsem zaměstnání
na Vertexu ukončil a přešel na její místo ve Smetanově
domě. Na částečný úvazek nastoupil fotbalista Ivoš
Svoboda, který byl v té době bez práce. Když se
na začátku roku 1997 dal na úspěšnou profesionální
fotbalovou dráhu, vystřídal ho Jarda Metyš, tehdy již
důchodce. Jejich náplní bylo roznášet Lilii po pětadva-
ceti prodejních místech ve městě, dalších deset jsme

měli po okolních vesnicích a shánět
reklamy a inzerci. Nutno říci, že
na všechno (i na jejich odměnu) jsme
si museli touto formou vydělat. Jedi-
né vydání, které město s Lilií mělo,
byl můj plat. Mým úkolem bylo vše
ostatní, co s vydáváním souviselo,
od přípravy čísla až po korekturu.   

Byla nějaká koncepce, kterou jste
dodržoval? Tedy, byl dán počet stran,
obsahová náplň apod.?
Bylo pro mě asi výhodou,
že se o vydávání Lilie
na městském úřadě v té

době nikdo příliš nestaral, každý měl
v prvních letech po „sametu” asi svých
starostí až nad hlavu. Měl jsem do jisté
míry takříkajíc volnou ruku. Snažil jsem
se však vždy o tak zvanou vyváženost
a myslím, že se to celkem dařilo. Svědčí o tom fakt, že
žádné zásadní připomínky k obsahu v podstatě neby-
ly. Příspěvky z městského úřadu jsem pochopitelně
otiskl vždy. Občas mě starosta Mirek Brýdl předvolal
„na kobereček” a vznikl z toho obvykle zajímavý roz-
hovor. Počet stran se ustálil na osmi, někdy jich bylo
až dvanáct a občas vyšlo číslo barevně. Ale zase totéž
- jen tehdy, když byl štědrý sponzor, který nám na to
přidal. 

Jaká témata jste si jako redaktor vybíral?
Základní témata byla - asi jako dnes - vždy daná. Před-
stavení hlavního sponzora čísla s fotkou, zprávy
z městského úřadu, vše co se událo a bude v Litomyšli,
příspěvky dopisovatelů. Tak trochu jsem si dovolil pre-
ferovat to, v čemž jsem se cítil „doma”. Tedy kulturu
(hlavně smetanovský festival), sport (pravda, že více
než ostatní odvětví asi fotbal a turistiku), seriály
na pokračování z různých oblastí. Pokud to šlo, vyhý-
bal jsem se věcem kolem politiky, té je všude jinde
dost. Zajímavé je, že když jsme politické příspěvky
stran, zejména před volbami, zpoplatnili jako inzerci,
tak ustaly...  

Přispívali i občané města?
Příspěvky od občanů města byly, ne však tolik, jak
jsem očekával. Drtivou většinu jsme vždy otiskli, býva-
ly většinou věcné a opravdu „o něčem”. Osvědčila se
rubrika „Přišlo nám psaní” s naším komentářem. Dost

často se ozvali i lidé z daleka, kteří zde trávili dovole-
nou, či se jen tak stavili na oběd v restauraci nebo nav-
štívili nějakou tu památku. Nebyly to dopisy jen
pochvalné, ale i kritické. Tyto pohledy a názory odji-
nud měly vždy dobrý ohlas.  

Jak dlouho jste pracoval v Lilii a jak tuto dobu hod-
notíte? Co vám to přineslo, a naopak co vzalo?
V Lilii jsem pracoval devět let, z toho zhruba čtyři roky
externě a pět let jako zaměstnanec. Spočítal jsem, že
za tu dobu vyšlo přesně 200 čísel. Mé dojmy byly někdy

různé, ale ty kladné výrazně převažovaly.
Vážil jsem si báječného, byť úzkého,
kolektivu ve Smetanově domě. Dodnes se
s nimi občas sejdu. Mimochodem - Lilii
byla později vytýkána nelogická vazba
právě na Smetanův dům. Vždyť Lilie je
pokračovatelem někdejšího Litomyšlské-
ho kulturního zpravodaje. A ten byl přece
léta ve Smetanově domě vydáván. Bez-

vadná byla i spolupráce s pracovníky tiskárny H.R.G.,
za celých devět let bez jediného zádrhelu. Vzpomínám
často a rád na krásný třídenní turistický výlet s nimi
a jejich dětmi do Jeseníků v roce 1997. Však jsem o tom
napsal, myslím že zdařilou dvoustránkovou reportáž
„S tiskárnou H.R.G. mě baví svět”. Na městském úřadě
jsem většinou nalezl pochopení, zvlášť jsem si cenil
spolupráce s Jardou Dvořákem, a také s vedoucím
odboru Městských lesů Petrem Novákem, jehož zají-
mavé postřehy jsem několikrát čtenářům v rozhovo-
rech tlumočil. A co mě práce v Lilii vzala? Něco by se
dalo také najít, zvlášť v jejím závěru. Ale na takové
záležitosti se dá rychle zapomenout. 

Lilie je vydávána již 20 let, takže jste jistě její směr
udal dobře. Co byste řekl o Lilii, když jste sám byl její
součástí? Zpravodaj vidíte z pohledu redaktora i čte-
náře...
Lilii „fandím” dodnes. I mým následovníkům, kteří to
nemají s „publikem” někdy asi lehké. Mými pokračo-
vateli byli Hudečkovi. Tykáme si, samozřejmě, i když
se teď už tak často nevídáme. Po nich přišel Prokop
Souček, kterému vděčím například i za nabídnutou
a dobrou spolupráci při vydávání Festivalových novin
na Smetanově Litomyšli v minulém roce. A jsem veli-
ce potěšen, že mohu občas alespoň částečně spolu-
pracovat i nyní. Držím palce i do budoucna! 

Ptala se Jana Bisová

Od května můžete soutěžit s Lilií o ceny!
Jistě jste již všichni zaznamenali, že si v letošním roce
připomínáme dvacetileté výročí od prvního vydání
Zpravodaje Města Litomyšle Lilie. Redaktoři Lilie si
spolu s členy redakční rady lámali hlavy, jak toto výro-
čí oslavit a hlavně, čím udělat radost vám, pravidel-
ným čtenářům a přispěvatelům.
Od ledna máte možnost tak trošku cestovat časem díky
rubrice „Návrat do minulosti – s vámi již dvacet let“.
Novinkou však bude dlouhodobá soutěž, které se
mohou zúčastnit nejen Litomyšlané, ale i návštěvníci
našeho města. Soutěž bude mít dvě kategorie – literár-
ní a fotografickou. Účastníci literární kategorie mají
za úkol napsat básničku na maximálně 160 znaků,

ve které se alespoň jedinkrát objeví slovo „lilie“. Úko-
lem soutěžících v kategorii fotografické bude, jak
jinak, fotografovat. Téma je jednoduché „Jak vidíte
Litomyšl“. Fotografie je vhodné doplnit krátkým,
vypovídajícím popiskem. 
Každý měsíc počínaje červnem vybere Redakční rada
Lilie nejlepší příspěvky, které dorazí do 20. dne v před-
chozím měsíci. V každém čísle Lilie bude soutěži věno-
vána maximálně jedna celá strana. Otištěny budou
básničky a fotografie beze jména autorů, pouze pod
čísly. Hlasovat o vítězích budou moci všichni čtenáři
Lilie na webu města www.litomysl.cz/lilie, případně
také klasickou poštou či e-mailem.     

Turisty provede městem MP3
Novou službou Informačního centra v Litomyšli je prů-
vodcovství pro jednotlivce. Jedná se o zajímavou služ-
bu pro individuální turisty, kteří si chtějí projít město
sami. V tomto případě jim „průvodcem“ bude MP3 pře-
hrávač, obsahující nahranou prohlídku. 
„Poměrně často jsme se setkávali se žádostmi dvou, tří
turistů, že by chtěli prohlídku města, ale nechtěli pla-
tit za celou skupinu. Vymysleli jste tedy tuto službu,
která je jakousi formou audioprůvodců,“ vysvětluje
Blanka Brýdlová, majitelka Informačního centra

Přesné podmínky pro účast v soutěži, včetně přihlašo-
vacího formuláře, přineseme v květnové Lilii. Dnes
prosíme všechny podnikatele a další organizace či
instituce, aby mají-li zájem, věnovali jakékoli ceny
do naší celoroční soutěže. Své přísliby cen, prosím,
posílejte nejpozději do 20. dubna na adresu lilie@lito-
mysl.cz. Seznam cen bude rovněž otištěn v květnové
Lilii a vyvěšen na webu města. V lednu příštího roku
bychom vyhlásili celkem 20 vítězů – za každý rok fun-
gování Lilie jednoho – s nejvyšším počtem hlasů. 
Tak tedy neváhejte, dívejte se kolem sebe, fotografuj-
te a rýmujte si. Již teď se všichni těšíme na vaše dílka. 

Michaela Severová, redakce Lilie 

v Litomyšli a dodává: „Oproti záloze si bude možné
v jednom z informačních center zapůjčit MP3 s nahra-
nou prohlídkou města v jazyce českém, anglickém
a německém, doplněnou fotkami. Poté v druhém info-
centru zapůjčené audioprůvodce vrátit.“ 
Informační centrum ovšem s jinou službou končí. Jde
o směnárenskou činnost. „Bohužel pro všechny skon-
čila koncese. Je teď nová forma registrace a Česká
národní banka má takové podmínky, které nemůžeme
splnit. Místo toho jsme se rozhodli, že alespoň budeme

přijímat eura, aby si mohli turisté u nás zakoupit suve-
nýry,“ říká Blanka Brýdlová. 
Poslední víkend v březnu se otevřely dveře sezónní
pobočky informačního centra na zámku, které má stej-
nou otvírací dobu jako památka UNESCO. Zde se chystá
celá řada tématicky zaměřených aktivit pod názvem
„Zámecká tvoření pro děti“, několik výstav fotografií
a dětských prací a sobotní pohádky vždy jedenkrát
v měsíci.                                                                              

-bj-
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Rozhovor s prvním redaktorem Zpravodaje: 
„Lilii fandím dodnes“



jdete otevřenou opravnu bot či brýlí, o dalších a dalších
potřebných službách, či prodejnách nemluvě. Aby
původní myšlenka nebyla příliš rozváděna: obchodní
záměry nemohou být rozhodně zaměřeny jednostran-
ně, ale naopak musí být v maximální míře pestré. Aby-
chom za docela běžným zbožím a jinými denními
potřebami a službami nemuseli třeba do odlehlých částí
města přes údolí a kopec - nebo snad někam do okol-
ních sídel! Nemohu nikomu radit, ale laicky to vidím
tak, že před vlastním začátkem podnikání je
nutné moc a moc přemýšlet a zvažovat své
možnosti, záměry, nabídku, poptávku
po předmětu podnikání, konkurenci v místě
i v okolí, ale rovněž potřeby vlastního místa
(v našem případě tedy potřeby města s dese-
ti a čtvrt tisícem obyvatel).
Učit se podnikat nezačíná rozevřením pří-
ručky na úvodních listech a nekončí dočte-
ním na poslední stranu. Z podnikání musíme mít
užitek také my, běžní zákazníci, chodci na náměstí
a nahlížeči do výkladních skříní. Moci si vybírat, odmí-
tat, vracet se, zkoumat momentální situaci v peněžen-
kách, srovnávat ceny a nabídku s jinými obchody.
Moci prostě ovlivňovat prosperování nebo úpadek
podnikatelské sféry. Neboť možnosti ovlivňovat slože-
ní obchodní sítě bude mít městský úřad teprve
od počátku roku 1993, a to vypisováním rozdílných
daní podle zájmu města.

-kk- (Lilie č. 2 z 16. dubna 1991 / ročník I.)

divadlo, v nezvyklém prostředí. Byly použity pochod-
ně, které hasiči zapalovali i zhášeli za scénou. Pochod-
ně byly na jevišti, ale účinkující se vykláněli i z oken
v prvním patře s pochodněmi a byly odtud svrženy
i rance. Pro větší efekt byl jeden hasič ustrojen garde-
robou Národního divadla a zapaloval bengálský oheň
těsně u vchodu do průjezdu k III. nádvoří. Obecenstvo
přijalo s velkým zájmem takovou inscenaci a těšilo se
na druhé sobotní představení. I umělci byli spokojeni,
což oslavovali dlouho do rána nejen v Litomyšli, ale
i v blízkém okolí. Cestou se stala nehoda, při které se
poranil dirigent i sólisté. To však byla jen předehra

k nepříjemnostem. Druhý den v sobotu si
ministr Nejedlý zavolal režiséra a katego-
ricky požadoval vynechání pochodní
a bengálského ohně. Své rozhodnutí zdů-
vodnil, že především je to hudba a že již
jedna revoluce byla a další není možná.
A tak návštěvníci sobotního představení
již neviděli tak honosné provedení jako to
bylo v pátek.

V Roce české hudby 1974 byly nejen v programu
operní představení, ale i koncerty a další opery
ve Smetanově domě po celý rok. Před koncertem
vokálních skladeb byla schůze, kde zástupce kultur-
ního odboru ONV Svitavy se pozastavoval nad sklad-
bou „Modlitba“. Dával návrh na její vyřazení. S tím
jsme se nemohli smířit a prohlásil jsem, že se divím,
proč by se skladba nemohla hrát v Litomyšli, když ji
vysílá i Československý rozhlas. Řekl jsem, že jsem to
slyšel, i když jsem si to vymyslel. A tak se Modlitba
mohla zpívat ve Smetanově domě!

(Lilie č. 9 z 30. dubna 1998 / ročník VIII.)
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Návrat do minulosti - s vámi již dvacet let

Tři otázky pro starostu
Lilie z dubna 1991

Méně vážně z minulých 
ročníků Smetanovy Litomyšle
Lilie z dubna 1998

Listopadové komunální volby vynesly na místo v měst-
ském úřadě nejvyšší, pana Ing. Brýdla. Protože sídlo
tohoto úřadu je stále ještě na kopci a schody k němu
vedoucí zadýchají nejen občany starší, chceme cestu
k němu zpřístupnit i touto formou. Toto setkání se sta-
rostou není dnes poslední. Chcete-li vědět, co starosta
ve městě chystá, předejte své dotazy na úřad či
do schránky časopisu v předprodejní kanceláři
na náměstí. Dnes jsme se zeptali za vás:
Problémů s městem spojených by se jistě našlo dost.
Z jakého z nich vás nejvíc bolí hlava?
Především z nedostatku financí, které by měly být
na rozvoj města určeny. Dáte z malé iniciativy občanů
v oblasti služeb. A za třetí -  nedostatek zákonných
možností chod města ovlivnit a nový daňový systém -
nevyřešený zákon o majetku měst a obci.
Mezi lidmi obchází strašák jména nezaměstnanost. Jak
vidíte tento problém v Litomyšli vy? 
Nejdůležitější je, aby největší místní podniky měly
dostatek zakázek. Snažím se nepřímo podpořit
obchodní jednání s francouzskou firmou VETROTEX -
byl jsem přítomen v Praze na jednání starostů s fran-
couzskými podniky a bankou, která tuto firmu finan-
cuje. Ještě o tom budu jednat s představiteli Vertexu.
Dále jsem podpořil jednání se zástupcem americké
firmy Phoenix p. Vestermannem ohledně společné
výroby zvedáků, které vyrábí ZTS v Litomyšli. Mezi
místními podniky se bohužel nenašel žádný, který by
zvedáky kompletoval. Nezaměstnanost je jistě i míst-
ní problém. Je zapotřebí, aby vznikaly malé výrobní
podniky.
Slovo privatizace skloňujeme ve všech pádech a věříme,
že se díky jí konečné vylepši obchod i služby. Zdá se
však, že Litomyšl s ní příliš nepospíchá. Co vy na to,
pane starosto? 
U nás je velkým problémem restituce, která pokraču-
je velice pomalu. Naše město má jeden primát - téměř
nejvyšší počet navrácených objektů ze všech měst
Východočeského kraje. První aukce proběhnou
v polovině dubna. Prvních šest jednotek, mezi nimi
i hotel Zlatá hvězda, budou licitovat p. Ed. Vaníček
a p. Vl. Šauer. Problémem je privatizace Podniku slu-
žeb, zejména zahradnických školek. Některé provo-
zovny Podniku služeb na náměstí byly
zaměstnancům pronajaty, což však původní dohodě
s městským úřadem plně neodpovídá.
Na závěr bych chtěl kvitovat existenci nového infor-
mačního časopisu, Litomyšlských novin. Dále chceme
zajistit zařízení pro místní televizní vysílání. Chybí
50 metrů koaxiálního kabelu. Nevíte o někom, kdo by
jej Městskému úřadu poskytl?
Jsem velice rád, že jsou obsazena všechna místa
vedoucích odborů MÚ na základě výběrového řízení.
V této souvislosti doufám, že občané k nim najdou
důvěru a se všemi problémy se nebudou muset obra-
cet přímo na starostu.

TŠ (Lilie č. 1 z 2. dubna 1991 / ročník I.)

Přemýšlet a zvažovat
Lilie z dubna 1991
V březnu se Městský úřad obrátil na majitele navráce-
ných nemovitostí ve velice závažné záležitosti - s pros-
bou o vzájemnou spolupráci při obsazována vrácených
nebytových prostor, hlavně ve středu města a na dal-
ších frekventovaných místech. Mělo by se vlastně spo-
lečně rozhodovat, kdo, kdy a čím obsadí bývalou
prodejnu či provozovnu. Není snad třeba široce rozvá-
dět, že obchodní sít ve městě se postupně mění (a tepr-
ve se změní). A právě tady by se do popředí měl prodrat
zdravý rozum, který by vyvážil neuvážené rozhodování
a změny. Aby nedošlo k situaci, že uprostřed města
nenakoupíte v obvyklé době základní potraviny, nena-

seriál

Jubilejní tisící pořad 
Litomyšlského rozhlasového
studia v rozvernějším tónu
Lilie z dubna 1997
Vysílání zpráv z Litomyšle bylo zahájeno v listopadu
roku 1990 a pořad, který občané slyšeli v úterý 18.
března 1997, byl již jubilejním tisícím v pořadí! Začína-
lo se jednou týdně, obliba mezi „Litomyšláky“ vzrůsta-
la a redaktor Vladimír Šauer s technikem Janem
Havlíkem jsou dnes ve studiu takřka denně. Jubilejní
vysílání bylo nejen slavnostnější, ale i rozvernější
za účasti spolupracovníků a hostů (Stříteský, Hude-
ček, Řídký, Dvořák, Brýdl, Vandas). Oběma „rozhlasá-
kům“ nutno poděkovat a popřát hodně dalších
pěkných relací! A nejen proto, že se z vyšších míst ozý-
vají hlasy o ukončení existence těchto malých studií.
To by byl pořádný krok zpět, zejména v našem městě
tyto půlhodiny zdomácněly!

J. Metyš (Lilie č. 7 z 1. dubna 1997 / ročník VII.)

Rekonstrukce 
Klášterních zahrad
Lilie z dubna 1999
V říjnu 1997 vyhlásilo Město Litomyšl veřejnou soutěž,
jejímž předmětem bylo: „Architektonické řešení vyme-
zeného prostoru klášterních zahrad jako veřejného
městského parku či zahrady“. Bývalé klášterní zahra-
dy patří k proboštskému chrámu Povýšení sv. Kříže,
piaristickému klášteru s kostelem Nalezení sv. Kříže
a k Augustově tiskárně. Dnes jsou zahrady uzavřeny
opukovými zdmi, které probíhají v místě původního
opevnění. Klášterní zahrada sloužila jako užitková
a okrasná. V době před vystavením barokního piaris-
tického chrámu měla renesanční úpravu. V části
zahrad u Proboštského kostela se nacházel jak katolic-
ký, tak protestantský hřbitov. Pozdější úpravy byly
barokní, v části byla štěpnice a v části u proboštského
kostela hřbitov. Ještě ve 30. letech 20. století byly
zahrady udržovány. Násilným koncem piaristů v Lito-
myšli po roce 1948 zahrady zcela zpustly. K soutěži
bylo přizváno několik architektonických ateliérů.
Úkolem bylo navržení terénních „zahradních úprav“,
včetně mobiliáře, zavlažování, osvětlení a navázání
na okolí. Cílem je vytvořit místo pro krátkodobou
rekreaci obyvatel i návštěvníků města, odpočinkové
místo v centru zámeckého návrší, které navazuje
na centrum zámku. Celkem bylo přihlášeno 18 projek-
tů, dva z nich nesplnily podmínku soutěže. První cenu
a současně peněžitou odměnu 60 tisíc Kč získal
Ing. Zdeněk Sendler z Brna. Druhou cenu udělila poro-
ta architektům Petru Hrůšovi a Petru Pelčákovi. Město
Litomyšl uzavřelo se zpracovatelem nejlépe oceněné-
ho návrhu smlouvu na zpracování projektové doku-
mentace. V současnosti je celý projekt již hotov a autor
projektové dokumentace připravuje podklady pro sou-
těž na dodavatele stavby. Zároveň se hledají úsporněj-
ší řešení rekonstrukce. Investor (Město Litomyšl) se
zavázal např. dodat dlažbu, odstranit hromady zeminy
a kamene a přetřídit materiál pro stavbu. V rozpočtu se
neobjeví ani kácení stromů, vytrhávání kořenů
a mýcení křovin, které je již v předstihu zajišťováno
investorem.                                   Ing. Michaela Severová 

(Lilie č. 8 z 15. dubna 1999 / ročník IX.)
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Položení věnce u pomníku Bedřicha Smetany se kona-
lo v roce, kdy poprvé v Rusku vzlétl v oběžnici naší
země J. Gagarin. Vážená společnost včetně hostí o této
události po položení věnce diskutovala. V té době se
restaurace Slunce opravovala a bylo postaveno lešení
včetně výtahu u budovy. Toho si všiml jeden vážený
host oslav a pravil: To v Litomyšli jsou ještě dál, mají už
výtah na Slunce!
Pršelo, jen se lilo a představení Dalibora bylo přelože-
no ze zámku do Aukční haly u nádraží. Narychlo se vše
upravovalo. Šatny účinkujících byly za scénou v dlou-
hém prostoru, který sloužil při aukcích zvířectva
k ustájení. Zrcadla byla umístěna na žlabech, přikry-
tých látkou. Sólisté se pomalu orientovali a zasedali
na připravené židle před zrcadla. Tu povstal představi-
tel krále a zvolal: Konečně jsme u žlabu!
Na druhém nádvoří se hrála opera Braniboři
v Čechách. Režisér a ostatní umělci měli snahu co nej-
lépe inscenovat operu v provedeni mimo kamenné
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Vyprávění o litomyšlských domech – 40. část

JIRÁSKOVA ULICE
Dům čp. 15 (Pošta) - Popisem tohoto domu bylo zahá-
jeno vyprávění o litomyšlských domech. Ačkoliv patří
již do Jiráskovy ulice, jeví se jako by uzavíral na sever-
ní straně Smetanovo náměstí (o něm v Lilii č. 1/2007).
Rovněž tak dům čp. 140 byl popsán společně s čp. 139,
který tvoří v pořadí poslední objekt východní strany
Smetanova náměstí.
Dům čp. 14 byl až do roku 1735 spojen s vedlejším
domem (dnes čp. 13). Toho roku 31. srpna postihl Lito-
myšl další veliký požár, který vznikl v domě u perníká-
ře Antonína Vacha. V prudkém větru se během jedné
hodiny rozšířil na dalších 149 domů většinou
na náměstí. Tehdy shořela i nedaleká dolní brána (po
ohni byla znovu postavena, ale po 100 letech v roce
1835 zbořena). Oheň tehdy zachvátil piaristický i špi-
tální kostel a část Zaháje.
Po dlouhou dobu deseti let zůstalo na místě obou
domů spáleniště. V roce 1745 městská rada rozhodla
parcely prodat. Parcelu, kde stával dům čp. 14, koupil
malíř František Birno a zahájil zde neprodleně stavbu
nového domu. 
V roce 1893 je jako majitelka uváděna Josefa Těhlová,
která v tomto roce požádala o povolení stavebních
úprav a především obnovu fasády do ulice v tehdy uží-
vaném klasicistním slohu. Další majitelkou domu byla
Kamila Štolcová, která v r. 1927 provedla ve dvoře pří-
stavbu skladiště a výdejny zboží pro továrnu obuvi.
Kamila Štolcová byla matkou JUDr. Valerie Bubeníčko-
vé – Štolcové a babičkou Věry Petráňové – Štolcové.
Pouze tyto dvě se po válce vrátily z koncentračního
tábora. Kamila Štolcová zahynula 21. 2. 1944. Její
synové Oskar a Vilém a manželka Oskarova se synem
zahynuli rovněž v koncentračních táborech, vnuk Zde-
něk (bratr Věry) 27. 4. 1945 v Mauthausenu. V roce

seriál

Dům čp. 14 a 13.

František Pacák pracoval většinou na sochařských
dílech spolu se svým otcem. Krásným příkladem jeho
samostatné práce je líbezná Růžencová Madona v Dol-
ním Újezdě asi z roku 1737, nesoucí již rysy začínající-
ho rokoka.
V roce 1892 provedl tehdejší majitel domu MUDr. Václav
Tobek, c.k. okresní lékař celkovou přestavbu. Roku
1924 patřil dům Spolku československé strany lidové,
kdy došlo k dalším stavebním úpravám.
Dům čp. 12 byl postaven pány Kostky z Postupic.
Po husitských válkách se roku 1432 stal hejtmanem
na litomyšlském panství Vilém I. Kostka z Postupic,
který získal Litomyšl 21. září 1436, kdy obdržel od čes-
kého krále Zikmunda Lucemburského listinu, která mu
zaručovala držbu statků litomyšlského biskupství.
Kostkové z Postupic byli velkými podporovateli čes-
kých bratří. Litomyšl se stala jedním z největších stře-
disek Jednoty bratrské až do roku 1547, kdy Bohuš III.
Kostka z Postupic ztratil Litomyšl za účast v prvním
protihabsburském odboji. 
Roku 1509 dostala dům jako důkaz vděčnosti od Kost-
ků z Postupic Marta z Boskovic. Její erb zdobil stříbrný
hřeben o sedmi zubech v červeném poli. Žila v Litomyš-
li od smrti svého otce Václava Černohorského z Bosko-
vic, horlivého katolíka. Marta z Boskovic byla velkou
ctitelkou českých bratří a první ženou v Čechách, která
hájila práva žen a projevovala zájem o věci veřejné.
Roku 1507 obhajovala neúspěšně české bratry před
samotným králem Vladislavem II. Jagellonským. Králo-
va odpověď byla velmi ostrá.  Spisovatelka Teréza
Nováková vyzvedla Martu z Boskovic jako první uvědo-
mělou Češku.
Celý objekt byl stavebně ve velmi špatném stavu.
Po opuštění od památkové ochrany, kdy nosné zdi hro-
zily sesutím, byl dům včetně dvorního traktu zbourán
a ve druhé polovině 20. století postaven nový s osmi
byty včetně dvorního traktu.

Připravuje Alena Randáková

1950 byl dům Věrou Petráňovou prodán Boženě Dostá-
lové. Věra zakrátko na následky útrap v koncentračních
táborech zemřela. Pozdějšími majiteli domu byly prove-
deny další stavební úpravy.
Dům čp. 13 - Spáleniště koupil roku 1745 sochař a řez-
bář František Pacák a hned začal se stavbou domu.
Jedná se zřejmě o syna vynikajícího barokního sochaře
a řezbáře Jiřího F. Pacáka, který tvořil v Litomyšli
od roku 1719 a vedl Braunovu sochařskou dílnu. Fran-
tišek byl pokřtěn 29. 12. 1713 v Luži jménem František
Henrich. Jméno Henrich dostal podle svého kmotra
Henricha Klumpara, administrátora fary v Nových Hra-
dech. Za manželku měl Žofii Aulíčkovou z Poličky, star-
ší sestru tehdy šestnáctiletého Dominika, pozdějšího
výborného sochaře, který před odchodem do Vídně
v roce 1752 působil pravděpodobně ve Františkově
sochařské dílně v Litomyšli. František Pacák bohužel
svou dílnu dlouho neužíval. V září roku 1757 ve věku
čtyřicetisedmi let zemřel. Nebyl pohřben na tehdejším
hřbitově u kostela Povýšení sv. Kříže, ale u kostelíčka
sv. Anny (postaven v letech 1670-1672), kde se pocho-
vávalo jen výjimečně. 
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Nové knižní tituly v Městské knihovně
Janko Michal - Microsoft Windows 7, Bakalář - Hry
pro osobní rozvoj, Bednářová - Školní zralost, Jucovi-
čová - Neklidné a nesoustředěné, Procházka - První
kroky s internetem, Kubálková - Jak připravit dítě…,
Daňové a nedaňové výdaje, Matyáš - Rád jsem vás
poznal 2, Sudová – Patchwork, Sonet Denis - Já tě snad
přetrhnu!, Volfová Hana, Pohybové hrátky…, Kneissler
- Šťastný pes, Preiss Marek - Trénování paměti…, Pytlík
Radko - Záhady literárního světa, Covey Sean - 7 návy-

ků šťastných dětí, Jirák Roman - Demence a jiné poru-
chy, Ftorek Jozef,  Public relations jako…, Mc Carthy
Jim - Sex Pistols, Ludlum Robert - Bourneův odkaz,
Březinová - Děravý štěstí, Parker Robert - Drsná svatba,
Plaidy Jean - K neblahému konci, Parker Robert - Vyso-
ké sázky, Ono-dit-Biot – Šamanka, Atwood – Pýthie,
Sorokin - Den opričníka, Brabcová Eva - Momentálně
mladá, Thomas Rosie - Přívalová vlna, Clark Mary -
Vánoční zloděj, Rodenová Eva - Bylo mi patnáct, Allen-

de - Inés, má drahá, Šiklová - Matky po e-mailu, Sand-
ford John - Neviditelná oběť, Cave Nick - Smrt Zajdy
Munroa, Smith Craig – Kořist, Forsyth Sarah – Zotroče-
ná, Crombie - Probuzená minulost, Harris Lee - Vražda
v den svatého…, Alexander - Svedení pravého, Gardner
Erle - Případ roztěkané…, Krumlovská - Věřte nevěřte,
Archer Howard - Cesta slávy, Berry Steve - Třetí tajem-
ství, Koontz Dean – Bezmoc, Haase-Hindenber - Děvče
z města mrtvých, Bailey F. Lee - Mrtví koně, Iggulden
Conn – Dobyvatelé, Becnel Rexanne - Galantní protiv-
ník, Howell Hannah - Nástrahy vášně, King Catherine -
Skryté touhy, Clark Mary - Zrychlený tep.

220 let - 14. 4. 1790 zemřel v Litomyšli Josef
PRESIDENT, řádovým jménem German, profesor pia-
ristického gymnázia.
115 let - 29. 4. 1895 zemřel v Praze Hynek Jaroslav
MEJSNER, profesor litomyšlského gymnázia, klasický
filolog a tělocvikář. Byl od počátku sokolské činnosti
v Praze, kde konal cvičení se studenty.
105 let - 26. 4. 1905 se narodil v Litomyšli Stanislav
OBDRŽÁLEK, ředitel gymnázia v Litomyšli, dirigent
studentského orchestru, činovník skautů.
65 let - 11. 4. 1945 byla v koncentračním táboře popra-
vena Marie SEDLÁČKOVÁ, která byla zatčena při
odbojové činnosti na Moravě. Studovala na litomyšl-
ském gymnáziu. 
65 let - 30. 4. 1945 byl zastřelen Jiří JEŽEK, četnický
praporčík v Budislavi, student i občan Litomyšle.
50 let - 12. 4. 1960 zemřel v Litomyšli Bohuslav
PAĎOUR, učitel, ředitel školy, redaktor časopisu
Od Trstenické stezky, starosta a zpěvák Vlastimilu
i Sboru českých učitelů.
40 let - 7. 4. 1970 zemřel v Praze J. E. M. SCHMITT,
gymnazijní profesor, pocházející z Litomyšle. Spisova-
tel, dramatik, spoluautor pedagogických osnov.

910 let - v letech 1097-1100 buduje kníže Břetislav II
v Litomyšli hrad a kostel P. Marie (jeho základy jsou
v zahradě a na nádvoří zámku).
535 let - Litomyšl se stala v roce 1475 střediskem Jed-
noty bratrské a byla jím až do roku 1548.
175 let - v Litomyšli vznikla roku 1835 Jednota střel-
ců do terče. Její činnost byla ukončena až v roce 1931.
50 let - v roce 1960 byl zrušen okres litomyšlský
a jeho okresní národní výbor. Nově byl vytvořen okres
Svitavy.                                     Připravil Miroslav Škrdla

Kalendárium Litomyšle
měsíc duben 2010

K Noci s Andersenem se připojila
i „základka“

ve škole.  Nakonec jsme tyto dva nápady spojili v jeden
a přidali se k pořádání Noci s Andersenem,“ uvedla
učitelka Monika Rambousková.  Ve škole nocovalo 19
žáků 4. třídy, pro které byl připravený pexesový turnaj,
literární bojovka s rébusem, o půlnoci se vypouštěly
balónky štěstí, absolvovali stezku odvahy, průběžně
na internetu soutěžili o knižní ceny s ostatními, kteří
také nocovali s Andersenem, ale i tady se především
četlo. „Byly tu hlasy i z jiných tříd, které by se k nám
rády přidaly, tak bychom se k Noci s Andersenem rádi
připojili i v příštích letech,“ říká Monika Rambousko-
vá a pokračuje: „V knihovnách mají bohužel omezenou
kapacitu a nemohou pozvat všechny děti, které by měly
zájem. Proto je pořádání ve školách je možností, jak
zprostředkovat Noc s Andersenem většímu počtu
dětí.“
Desátého ročníku Noci s Andersenem se účastnilo přes
30 000 dětí v knihovnách, školách, dětských domo-
vech i na dětském oddělení nemocnic nejen po celé
České republice. Dohromady se nocovalo s Andersenem
na téměř 900 místech ve střední Evropě.

Text a foto Jitka Šteflová

Letos 26. března proběhl již desátý ročník Noci s Ander-
senem. Jedná se o akci, při které knihovny ukazují
malým čtenářům kouzlo literatury a snaží se je tak při-
mět, aby se místo vysedávání před televizní obrazovkou
raději začetli do knížky.  S Andersenem nocovaly z
pátku na sobotu děti v Městské knihovně a na Základní
škole T. G. Masaryka (III. ZŠ) v Litomyšli.
Městská knihovna byla mezi prvními, kteří se k pořádá-
ní této akce připojili, a letos pro děti organizovala Noc
s Andersenem již podesáté. „Myšlenka této akce vznikla
v hlavách našich kolegyň z Uherského Hradiště,“
vysvětluje ředitelka Městské knihovny Jana Kroulíková
a dodává: „V prvním ročníku nocovalo jen asi devět kni-
hoven a litomyšlská knihovna byla mezi nimi, dnes už
nocují i školy nejenom v Čechách, ale i na Slovensku,
v Polsku a ve Slovinsku.“ Tento rok se knihovnice roz-
hodly, že nabídnou šanci nocovat v litomyšlské knihov-
ně i přespolním dětem, a proto část nocležníků tvořily
děti ze Sebranic.  Druhou skupinou malých čtenářů byly
děti z I. ZŠ na Zámecké ulici, konkrétně ze třídy Jany
Vohralíkové, které dostaly tuto možnost jako odměnu
za výbornou spolupráci s knihovnou. Slavnostního
zahájení Noci s Andersenem se už potřetí ujal starosta
Litomyšle Michal Kortyš a jako odměnu dostal čtenářský
průkaz do městské knihovny. „Až budu mít víc času, tak
rád přijdu a využiju tuto průkazku,“ řekl a dodal: „Dobrá
kniha může čtenáři pomoci odpovědět na spoustu otá-
zek a poznat sám sebe.“ Po zahájení byl pro všech 19 dětí
připraven bohatý program. Vydaly se na návštěvu
muzea, navštívily je pohádkové postavy, uskutečnily
výpravu po stopách Boženy Němcové, v návaznosti
na anketu Kniha mého srdce volily svoji Knižní superstar
a samozřejmě si i četly. 
Na Základní škole T. G. Masaryka probíhala Noc
s Andersenem poprvé. „Kdysi jsem o pořádání této akce
slyšela v rádiu a velmi se mi líbila její myšlenka.
S dětmi jsme byli domluveni, že bychom rádi přespali

Spojujeme své síly
Pro dobro věci, které věříme, navazuje projekt LILIE
spolupráci s několika partnery, mimo jiné s Vyšší odbor-
nou školou pedagogickou a Střední pedagogickou ško-
lou v Litomyšli. Právě úspěšný sbor této školy podpoří
svým vystoupením projekt LILIE a zároveň ztvrdí zpě-
vem vzájemnou spolupráci všech zúčastněných. 
V rámci benefičního koncertu „KOS zpívá pro projekt
LILIE“, který se uskuteční 8. dubna v kapli Evropské-
ho školicího centra (zámecký pivovar), budou totiž
slavnostně podepsány smlouvy s partnery projektu.
Jedním z hlavních očekávaných hostů je starosta
Michal Kortyš za Město Litomyšl a dále zástupci dal-
ších důležitých partnerů: Naděje o. s., Fotoklub Lito-
myšl a samozřejmě již zmiňované pedagogické školy. 
Navázáni vzájemné spolupráce mezi jednotlivými sub-
jekty, které se zabývají prací s dětmi a mládeží potvr-
zuje důležitost a potřebnost zařízení, které v Litomyšli
už dávno chybí. Buďte i vy partnery projektu
pro budoucí generace, přijďte vyjádřit svůj souhlas,
dozvědět se více a poslechnout příjemnou hudbu.
Koncert začíná v 19.30 a vstupenky je možné zakoupit
v předprodeji v Informačním centru Litomyšl na Sme-
tanově náměstí.
V rámci večera budou mít hosté možnost shlédnout
krátký dokument o projektu LILIE a čeká je i malé
občerstvení.              za projekt LILIE Helena Hendrych
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Z dějin litomyšlského knihtisku – 8. část 

Jan Arnolt Hradecký z Dobroslavína
Jan Arnolt byl synem Jana Arnolta z Lehnice, který
působil v tiskárně Kleinwächterově a posléze si zřídil
samostatný závod v Hradci Králové. Zde se jeho syn
vyučil řemeslu a brzy odešel do ciziny, aby se ve svém
umění ještě zdokonalil.
Roku 1653 se oženil s vdovou po Matouši Václavu Bře-
zinovi a v roce 1654 koupil od Březinových dědiců
„Kuklík“ za 165 kop m. Tam pokračoval ve své tiskař-
ské činnosti. Jeho závod díky jeho zdatnosti a boha-
tým zkušenostem značně vzkvétal, takže jej musil
rozšířit. Proto v roce 1658 koupil od Jana st. Housen-
ky dům na náměstí (čp. 112), kde již kdysi bývala tis-
kárna Alexandra Oujezdského, a tam přenesl část
podniku.
Jan Arnolt v Litomyšli požíval velké vážnosti. Byl tam
i hraběcím rychtářem. Jeho nákladem byla zde posta-
vena roku 1665 barokní socha P. Marie s Ježíškem. 
Arnolt byl rovněž spřátelen s Tomášem Janem Pešinou
z Čechorodu, který byl v letech 1657-1665 děkanem
v Litomyšli. Ten mu z moci své hodnosti palácového
hraběte udělil roku 1668 erb s přídomkem „z Dobrosla-
vína“ (analogicky podle Veleslavína). Tento titul udělil
„měšťanu, knihtiskaři a rychtáři hraběcímu v městě
Litomyšli, muži neobyčejně ctnostnému a moudrému,
který již v mládí svém za příčinou umění svého mnohé
země procestoval a zvláště knihtiskařství, opatřen jsa
písmeny překrásnými a přiměřenými nejen pro tisk
latinský, český a německý, ale i řecký a hebrejský, kni-
hami neobyčejně čistými a úhlednými sv. církvi kato-
lické znamenitě posloužil a dobro církve nad míru
podporoval“. Latinskou listinu, která o tomto aktu
pojednává, dal Jan Arnolt uložit se svolením obecních
starších na památku do perg. liber. mem. z r. 1360.
V roce 1669 se přestěhoval krátce po Pešinově odcho-
du, snad podle jeho rady, do Prahy. Tam koupil na Malé
Straně tiskárnu Sedlčanských. Litomyšlskou tiskárnu
však podržel až do roku 1686, kdy ji (8. února) prodal
Pavlu Ferdinandu Hlizovskému, měšťanu a spolurad-
nímu Města Litomyšle.

V Praze se podruhé oženil a to s Annou Kateřinou, dce-
rou tiskaře Šípaře. Po smrti její matky získal tiskárnu
Goliášovu, takže od roku 1684 tiskl v Praze ve dvou tis-
kárnách – ve své původní, kterou později přestěhoval
do Ostružní ulice, do domu U Bílých lilií, a ve zděděné
Goliášově.
Jan Arnolt požíval velké vážnosti úřadů, a to mu dopo-
mohlo k různým privilegiím. V roce 1672 si vyjednal
potvrzení na privilegium k tištění celoročních novin,
které bylo původně uděleno roku 1657 Lidmile Sedl-
čanské. Dále získal v roce 1673 právo na tištění kalen-
dářů a 1679 na vydávání sněmů. Nakonec roku 1713
dostala jeho pražská tiskárna ještě spolu s tiskárnou
Hamplovou výsadu na tisk německé knihy proti moru
(Infektionsordnung).
Arnolt však nežil v dobré shodě se svými kolegy či
spíše konkurenty. Soudil se s Lidmilou Sedlčanskou,
s jejím synem Michálkem, dále s vdovou Kateřinou Čer-
nochovou. Její muž Jiří Černoch totiž tiskl kalendáře
a uveřejňoval v nich roční přehledy politických událos-
tí. V tom viděl Arnolt porušování svého novinářského
privilegia. Mimo jiná příkoří, která činil Kateřině Čer-
nochové, bylo i to, že se snažil zakázat jí i tuto čin-
nost. Avšak i se svými tovaryši se Jan Arnolt soudil
a dokonce i s městskou radou malostranskou. Krátce
před tím, než zemřel, vzbouřili se proti němu všichni
pražští knihtiskárenští tovaryši a hrozili stávkou.
Po Arnoltově smrti 1687 zdědila tiskárnu jeho vdova
Anna Kateřina a vedla ji až do roku 1697 na své jméno;
část zařízení však prodala bratřím Sinapim, když zři-
zovali v roce 1689 knihtiskárnu v Brně.
Roku 1697 se ujal tiskárny druhý syn Anny Kateřiny
Karel Ferdinand. Ten nabyl vzdělání na pražské univerzi-
tě a pobytem za hranicemi získal mnohé zkušenosti.
Císař Leopold mu znovu udělil právo na vydávání novin
a jmenoval ho svým dvorním knihtiskařem. Tiskárna
však postupně upadala, protože se Karel Ferdinand
věnoval spíše různým úřadům. Roku 1723 se stal malost-
ranským primasem a 1725 dostal od dvorské kanceláře
přídomek „z Dobroslavína“, jako jeho otec. Tiskárnu vedl
sice do roku 1741, ale v roce 1740 měl už jen dva pomoc-
níky. Roku 1741 převzal od něj podnik Rosenmüller.
Činnost tiskárny se v posledních letech za působení
Karla Ferdinanda omezovala již jen na vydávání
německých novin, kalendářů, sněmů a úředních for-
mulářů. Karel Ferdinand zemřel roku 1745.

Historii Arnoltů nutno ještě doplnit zmínkou o prvním
synu Karlu Janovi, který vynikl tím, že se stal roku 1731
apellačním radou. Svůj život skončil roku 1783.
Nyní se vraťme k významu Jana Arnolta pro litomyšl-
skou knihtiskárnu. Byl nesporně jedním z nejlepších
litomyšlských tiskařů. Za jeho působení se těšila jeho
dílna největšímu rozkvětu. Vyšlo z ní mnoho náklad-
ných děl, nejen českých a německých, ale zvláště latin-
ských. Mimo to vlastnil i krásné typy řecké a hebrejské.
Jan Arnolt tiskl převážně kalendáře a minucí s pranos-
tikami a různými údaji astronomickými pro potřebu
nejširšího čtenářstva. Mimo to se zabýval i tiskem růz-
ných náboženských úvah a kázání v duchu katolickém.
Hlavní dílo, o které má zásluhu Arnoltova tiskárna, je
však kniha Tomáše Pešiny z Čechorodu „Prodromus
Moravographiae“ - předchůdce moravopisu.
Tomáš Pešina projevil Arnoltovi svou náklonnost m. j.
tím, že mu umožnil tisknout i díla svých přátel, jako
např. Balbína – „Předivná matka svatohorská v zázra-
cích a milostech svých se stkvějící“, nebo od jezuity
a vlasteneckého historika Jana Tannera „Legací císař-
ská, kterou na poručení císaře Leopolda I. k portě
ottomanské … vykonal vys. uroz. pan Walter hrabě
z Leslie“. Vydání této knihy věnoval Arnolt Tomáši
Pešinovi.
Vedle těchto větších děl produkuje Arnoltova tiskárna
již také ve větším množství jarmareční písničky, zcela
podle způsobu a v úpravě své doby.
V nejvýznačnějším díle „Prodromus Moravographiae“
vytiskl Jan Arnolt jako signet znak Litomyšle.
Na poslední straně má impressum a vavřínový věnec,
v němž na šrafovaném pozadí vystupuje bílá kartuš
(ornamenální rámec kolem erbů a nápisů) s litomyšl-
skou lilií.
Kromě toho užíval i svých osobitých signetů, např.
v knize „Jezus Syrach“ z roku 1661 vytiskl na konci
knihy na barokní kartuši dva zkřížené balíky (tampo-
ny, jimiž se nanášela barva na sazbu) se sázítkem.
Od roku 1668, kdy získal erb s přídomkem „z Dobrosla-
vína“, užíval signet heraldický (erbovní) – na štítě
příčně děleném stojí v hořejší polovině modrá polovič-
ní postava gryfa (bájeslovný pták Noh), v dolejší polo-
vině je zlatá hvězda v černém poli. Klenot (v heraldice
znamení na štítu) tvoří poloviční postava gryfa, který
drží v pravém pazouru hvězdu.

Eva Dušková - Freyová

seriál

Základní umělecká škola B. Smetany Litomyšl
oznamuje, že se bude konat

na školní rok 2010-2011

Lze se přihlásit do těchto oborů:

OBOR HUDEBNÍ
Předměty: klavír, klarinet, zobcová flétna, příčná flétna,

kytara, sólový zpěv, sborový zpěv, housle, akordeon, 
bicí nástroje, varhany, trubka, pozoun, 

hra na keyboard, taneční orchestr, estrádní orchestr

OBOR VÝTVARNÝ
Předměty: malba, kresba, grafika, modelování, keramika

OBOR LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ
Předměty: Dramatická průprava, Dramatika a slovesnost,

Přednes, Pohyb, Práce v souboru, Loutkové oddělení

OBOR TANEČNÍ
Předměty: základy pohybu, základy klasického tance,

moderní scénický tanec

Zápis bude probíhat 
od 15. dubna do 15. května 2010

pondělí až pátek   od 13 hod. do 16. hodin 
(v budově ZUŠ u kostela) 

Další informace na tel. čísle 461 612 628
nebo přímo v ředitelně školy.

ZÁPIS
KE STUDIU

Boží Spiš a Litomyšl v Městské galerii
Slovenský fotograf Peter Župník vystavuje v Městské
galerii snímky, které zachycují interiéry kostelů
na Spiši, především v Levoči a v Litomyšli. Některé
fotografie ze Smetanova rodiště ale mohou být
pro návštěvníky oříškem, neboť zajímavým způsobem
zobrazují detaily. 
Celek s názvem Boží Spiš a Litomyšl je rozdělen
do dvou sérií. Jako první vznikly fotografie ze Sloven-
ska. „Na základě první série jsem podobným pohle-
dem dofotil interiéry v Litomyšli,“ vysvětluje autor
Peter Župník, jenž pochází z partnerské Levoče
a v současné době žije a tvoří v Paříži. V Litomyšli se
představil již loni výstavou Moje oči v Levoči, která se
zaměřovala na levočskou architekturu. „V loňském
roce jsem se byl podívat na jeho další výstavu
s názvem Boží Spiš, která přináší pohled do interiérů
kostelů. Výstava se líbila také panu starostovi, tak
jsme se s Peterem Župníkem domluvili, aby na podzim
přijel do Litomyšle a věnoval se i litomyšlským koste-
lům,“ sděluje Jaroslav Dvořák z Evropa klubu. V říjnu
zde tedy pobyl tři dny, během nichž vznikly snímky
některých kostelů, zámecké kaple, depozitáře památ-
kářů nebo kostela v Budislavi. „Dostal jsem se do pro-
storů, do kterých se jen tak nedá dostat. Měl jsem
možnost interpretovat svým pohledem stopy lidského
úsilí, dovednosti a vkusu a talentu našich předků.
Snažil jsem se propojit Levoču s Litomyšlí,“ říká foto-
graf a dodává: „Musím poděkovat našim předkům
za to, jaké věci vytvořili. Vzdávám hold těmto Mist-

rům,“ uvádí Peter Župník, který sám o sobě říká, že je
pouhým pozorovatelem.  
K oběma sériím snímků napsal autor krátké texty, jenž
vysvětlují nebo spíše popisují to, co viděl hledáčkem
svého fotoaparátu. „Snažil jsem se znovu objevit
a potěšit naše oči zastaveným časem. Mluvit s anděly,
kteří bdí a tiše pozorují náš zrychlující se svět,“ píše
Peter Župník. Fotograf zachytil detaily skutečně
mistrně. Nepoužil k tomu žádné lešení, nelezl po řím-
sách a dokonce si nechal vypnout veškeré umělé osvět-
lení. Vše je přirozené, ukazující minulost, pouze očima
člověka, který si rád hraje s obrazem. 
Výstava v Domě U Rytířů potrvá do 11. dubna.  

Text a foto Jana Bisová

Peter Župník.
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z Litomyšlské nemocnice

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

V nynějším vydání Lilie vás chci seznámit se stavem
spolupráce nemocnice se zdravotními pojišťovnami
(ZP). Litomyšlská nemocnice má smlouvu o poskyto-
vání zdravotní péče pro pojištěnce všech v České
republice registrovaných zdravotních pojišťoven.
Největší partner v této oblasti je Všeobecná zdravotní
pojišťovna (VZP). Za ní následuje Zdravotní pojišťov-
na ministerstva vnitra (ZP MV) a Vojenská zdravotní
pojišťovna.
S pojišťovnami máme uzavřené různé typy smluv
na úhradu námi poskytnuté zdravotní péče. Díky
dominanci VZP je sjednávání podmínek úhrad s touto
pojišťovnou velmi nerovné a připomíná spíše jedno-
stranný akt. Jednání o úhradách s ostatními pojišťov-
nami je partnerštější. Přesto se snažíme ošetřit co
nejlépe všechny pojištěnce všech pojišťoven.
Začali jsme se podílet na akcích pojišťoven, které vta-
hují do hry i vás. U VZP je to tak zvaný systém IZIP,
u Zdravotní pojišťovny MV akce Karta života. V obou
případech se jedná o internetovou zdravotní knížku,
ve které, s vaším svolením, budou vaše zdravotní
informace a přehledy poskytnuté zdravotní péče. Pří-
stup k těmto informacím bude pouze po vašem povo-
lení využívat váš ošetřující lékař z kteréhokoliv místa
v republice. Informační servis pro pojištěnce ZP MV
bude fungovat v areálu naší nemocnice od 8. dubna -

v čekárně neurologické ambulance každý čtvrtek
mezi 9.00-12.00. Se systémem IZIP budete seznáme-
ni u vašich praktických lékařů.
Díky uzavřeným nebo navrhovaným smlouvám od ZP
vás všechny musím ale upozornit, že pojišťovny sni-
žují objem plateb za poskytnutou zdravotní péči.
Ze zákona jsme jako zdravotnické zařízení povinni
poskytnout akutní péči, která je následně proplacena
pojišťovnou. Těchto případů rok od roku stále přibý-
vá. Narůstá počet operačně ošetřených úrazů, moder-
ní léčba infarktu myokardu, složitá léčba nádorových
onemocnění. Přes směřování některých výkonů
do specializovaných center (onkologická centra, kar-
diocentra), nákladná doléčení a řešení komplikací
léčby spadají do činnosti našich oddělení. Musíme
tedy všichni počítat s tím, že budeme nuceni regulo-
vat tak zvanou plánovanou péči. Co to pro nás všech-
ny znamená? 
Prodlužování čekacích dob na plánované výkony jako
jsou například operace velkých kloubů, operace žil,
žlučníku atd. Jako příklad mohu uvést smlouvu s VZP,
kdy máme přesně stanovený počet a typ operací vel-
kých kloubů i s typem kloubních náhrad. Pokud
do plánovaného počtu ale vstoupí akutní zlomenina,
musí ze seznamu vypadnout jedna plánovaná opera-
ce. A počet akutních operací se pohybuje kolem 20 %.
To znamená, že se může prodloužit čekací doba více
jak o půl roku. Podobné je to i s operacemi šedého
zákalu. Při informování o těchto skutečnostech jsou

o zdraví

Zdravé opalování neexistuje...

O negativních vlivech slunečního záření se toho napsa-
lo již mnoho. Snad každý zakusil na vlastní kůži, jak
bolí, být spálený. Někteří z nás důvěrně znají sluneční
alergii, neboli polymorfní světelnou erupci, která doká-
že silným svěděním a vyrážkou s pupínky zkazit dovole-
nou. Co je ale nejhorší, lékaři upozorňují na stále
rostoucí výskyt kožních nádorů. Tyto nádory se vysky-
tují nejčastěji ze všech zhoubných nádorů. Většina
zhoubných (maligních) nádorů má sklon k rozrůstání
(metastázy) do jiných částí těla a bohužel při melano-
mové rakovině kůže je toto riziko obzvlášť vysoké.
Kromě toho, že bez Slunce by nebyl život na Zemi, tak je
také pro nás důležitá syntéza vitamínu D v kůži působe-
ním UV záření. Takto vyrobený vitamín D3 by měl pokrýt
až 80 % denní potřeby, zbytek musíme doplnit v potra-
vinách, např. rybím tuku, mléce, vaječném žloutku
a játrech. Abychom zajistili dostatečnou produkci vit.
D, stačí pobýt na slunci pár minut denně a exponovat
jen poměrně malou plochu kůže (např. předloktí).
Především bychom se měli snažit o eliminaci negativ-
ních účinků slunečního záření – ať už vyhýbáním se
polednímu slunci, nošením přiměřeného oblečení,
anebo používáním ochranných přípravků s UV filtry,
které nás dokážou chránit před UVA (320-400 nm)
a UVB (290-320 nm) zářením. Naše „české“ slunce se už
dávno, díky snižující se vrstvě ozónu, dá přirovnat
k slunci australskému. Velice jednoduše se o tom pře-
svědčíme sledováním předpovědi počasí, kde nám
ČHMÚ stanovuje tzv. UV index, což je mezinárodně
uznávaný způsob měření intenzity ultrafialového (UV)
záření vyzařovaného sluncem, na konkrétním místě
a v konkrétním čase. Jde o jednoduchou číselnou škálu
(0 až 11+) vyjadřující aktuální denní intenzitu sluneč-
ního UV záření. Už při stupni 3 je třeba začít s nanáše-
ním ochranných přípravků. Základním faktorem
pro volbu správného ochranného produktu je typ kůže.
Kůže reaguje na slunce různě a každý typ kůže vyžadu-
je jiný stupeň ochrany. Kožní typy můžeme rozdělit
na 4 základní skupiny. Fototyp I má velmi světlou kůži,
rezavé vlasy, pihy a patří sem i děti, II. skupina zahr-
nuje lidi se světlou kůží a světlými vlasy, III. jsou lidé
se středně světlou kůží a hnědými až tmavými vlasy,
IV. jsou ti šťastlivci s tmavou kůží a tmavými
vlasy.Ochranný faktor před slunečním zářením (SPF)

udává, kolikrát můžeme po nanesení přípravku pro-
dloužit dobu pobytu na slunci, aniž by došlo k začerve-
nání pokožky. Výsledný čas chráněného pobytu
na slunci závisí na SPF a konkrétním fototypu, který je
u každého individuální. I při vhodném SPF je potřebné
zohlednit také další faktory, jakými jsou: doba slunění,
geografická poloha či nadmořská výška. Např.: s každý-
mi 1 000 m nadmořské výšky jsme vystaveni o 15 %
vyšší dávce UV záření. Po natření ochranného přípravku
je důležité nepodléhat falešnému pocitu jistoty a zby-
tečně se nevystavovat slunečnímu záření, zejména
v kritických hodinách (11.00–15.00). Také je důležité
nezapomenout, že sníh odráží 90 %, voda 50 % a písek
50 % slunečního záření. I ve stínu jsme vystaveni slu-
nečnímu záření poloviční intenzity. Dokonce přes
zamračenou oblohu proniká 70 - 80 % záření. Podle
nové sjednocené evropské normy se budeme setkávat
s preparáty o faktoru 6 a 10 - nízká ochrana, 15, 20 a 25
- střední ochrana, 30 a 50 - vysoká ochrana a 50+ - velmi
vysoká ochrana. Tyto přípravky slouží jako prevence
před spálením a fotostárnutím kůže. Jsou prevencí
některých typů rakoviny kůže a oslabení imunitního
systému. Chceme-li být dostatečně chráněni, je třeba
použít dostatečné množství přípravku UV ochrany. Děti
do 1 roku by na sluníčku neměly pobývat vůbec, od 1
roku aplikujeme cca 10 ml, pak zhruba co 2 roky věku
přidáváme po 2 ml až na 35 ml (7 čajových lžiček)
ochranného přípravku, který postačí dospělému.
U kojenců, malých dětí, lidí s citlivou pletí, s jizvami,
akné či sklonem k pigmentovým skvrnám se doporuču-
je používat přípravek s čistým fyzikálním filtrem, bez
použití chemických filtrů, které mohou citlivou pokož-
ku dráždit. Fyzikální princip ochrany před slunečním
zářením je založený na bázi mikropigmentů. Účinné
látky v přípravku odráží UV záření. Mikrokrystaly titan-
dioxidu a zinkoxidu v přípravku po rozetření na kůži
vytvoří prakticky neviditelný film, který odrazí jako
zrcadlo dopadající paprsky a zabrání průniku nebezpeč-
ného UV záření do kůže. Takovýto preparát funguje
ihned po natření na kůži, je ovšem nutné ho neustále
domazávat (pocení, otírání). Po aplikaci přípravku
s chemickým filtrem, je třeba počkat asi 30 minut, než
se vypravíte ven na slunce. Funguje tak dlouho, jak
deklaruje jeho konkrétní SPF. S výběrem správného
ochranného přípravku vhodného pro vás vám poradí
v každé lékárně.

Připravuje Marcela Bártová, Lékárna U Slunce

Společenská
kronika
Slova moudrých: O demokracii nelze jenom mlu-
vit, demokracie se musí žít. T. G. Masaryk

Své životní jubileum v březnu oslavili někte-
ří naši spoluobčané:
80 let – Anna Kopecká, Marie Kolbabová, Hana
Víchová, Jarmila Kovářová, Květoslav Maděryč,
Božena Vodehnalová, Marie Tomanová – Korni-
ce, Jiří Wotruba, František Košťák
85 let – František Šauer, Věra Kutová
91 let – Božena Kopecká – Nová Ves u Litomyšle
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Jiří Matulík, Praha – Lucie Soukupová, Lito-
myšl, Josef Simon, Dolní Újezd – Petra Pavlišo-
vá, Dolní Újezd, Roman Hebek, Sloupnice –
Monika Valová, Sloupnice, Martin Zehnálek,
Svitavy – Milena Rožková, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Stanislavem Bisem (73 let), Oldřichem Joštem
(69 let), Václavem Jůvou (75 let), Janem
Kopeckým (74 let), Janem Strnadem (78 let),
Amálií Doležalovou (95 let), Terezií Jarešovou
(82 let), Ing. Zdeňkem Meislem (87 let).
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

Vzpomínky, 
poděkování 
a blahopřání

Rádi bychom touto cestou poděkovali sestřičkám
a personálu Domova důchodců Na skalce v Litomyšli
za jejich starostlivou, obětavou a svědomitou péči
o naši maminku a babičku paní Terezii Jarešovou
a za velmi vlídné a citlivé zacházení v posledních
dnech jejího života.             rodina Jirečkova a Jarešova

Moc děkuji chirurgickému oddělení, zejména odd-
ělení A, Litomyšlské nemocnice, a.s. za pečlivý přístup
k pacientům. Jmenovitě panu MUDr. Serbákovi a panu
MUDr. Lubwanovi, a samozřejmě také personálu ses-
ter. Jejich profesionální přístup odráží ocenění
nejlepší nemocnice v kraji.                Daniela Kopunková

Děkujeme všem v Litomyšlské nemocnici, a.s., kdo
první březnový víkend přesnou diagnózou, rychlým
zákrokem a dokonalou následnou péčí zachránili
a pomohli od velké bolesti našemu synovi Markovi.
Jako by se nám, téměř v den jeho sedmých narozenin,
podruhé narodil. Svůj vzácný podíl na tom má i vzá-
jemná návaznost, spolupráce a souhra mezi dětským,
chirurgickým a radiodiagnostickým oddělením. Jsme
vám za to vděčni a věříme, že tomu tak bude i nadále.

rodiče Andrea a Libor Štegnerovi

zdravotníci ve velkém stresu, protože chápou vaši
psychiku, ale ekonomika je tlačí do nepopulárních
opatření. Proto vás prosím, pochopte i vy je a se svou
nespokojeností s tímto opatřením se obracejte
na vaše zdravotní pojišťovny, které vám musí zabez-
pečit plánovanou péči. Bude to ale možná v jiném, ne
plně toho času využitém zdravotnickém zařízení.

MUDr. Libor Vylíčil, 
ředitel Litomyšlské nemocnice, a.s.
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Z činnosti komise pro péči o hroby v majetku města 
a památné hroby v Litomyšli za období 2005–2009

Hřbitovy – místa posledního odpočinku člověka – jsou
obrazem kulturní vyspělosti národa a vyjádřením úcty
živých k zesnulým. Nejinak je tomu v případě hřbitova
u kostela sv. Anny v Litomyšli užívaného k pravidelné-
mu pohřbívání zesnulých od poloviny 19. století. Tím,
že zde jsou uloženy ostatky významných osobností
a mnohé náhrobky jsou mistrovskými díly svých tvůr-
ců, má toto místo velký význam rovněž v regionálních
a národních dějinách. Za účelem zajištění odborné
péče o litomyšlský hřbitov byla 6. října 2005 ustavena
komise pro péči o hroby v majetku města a památné
hroby, jejímiž členy se stali: Alena Randáková (před-
sedkyně), Pavla Brýdlová, Ing. Jana Foltová,
Mgr. Hana Klimešová – Hácová, Mgr. Petr Kočí,
Ing. Jiří Kovář, Mgr. Jana Kroulíková, Mgr. Oldřich
Pakosta, Marcela Quaiserová (jednatelka), Miroslav
Škrdla a Jana Vybíralová. Dlužno dodat, že uvedená
komise navázala nepřímo na činnost předchozích
(obdobných) kolegií, v jejichž čele zpravidla stála pí.
Alena Randáková.
Prioritním úkolem komise se stalo revidovat, zejména,
stav hrobů a náhrobků v majetku města a evidovat
hroby významných osobností a umělecky hodnotné
náhrobky v majetku fyzických osob. Dalším posláním
komise bylo sledovat stav pomníků a památníků
nacházejících se mimo areál výše uvedeného hřbitova
a ve spolupráci s Mgr. Jindřichem Lněničkou registro-
vat též postupné opravy a úpravy židovského hřbitova.
Během několika pracovních návštěv hřbitova u sv.
Anny komise zdokumentovala stav přibližně 85 hrobů
v péči města a dalších hrobů, náhrobků, pomníků
a památníků; výsledky své usilovné práce poté prezen-
tovala v publikaci Hřbitov u kostela sv. Anny. Hroby
významných osobností a náhrobky umělecké hodnoty
vydané v roce 2007 v malém nákladu coby interní tisk.
Právě tento materiál a vyhotovená fotodokumentace
napomohl a napomáhá při výběru hrobů a náhrobků
v havarijním stavu k jejich postupnému restaurování

a konzervaci. Vzhledem k omezeným finančním mož-
nostem Města Litomyšle se však daří restaurovat
a konzervovat každoročně jen omezený počet hrobů
a náhrobků. Za sledované časové období se tak zdařilo
rekonstruovat, restaurovat a konzervovat následující
hroby a náhrobky: Karel Podhajský (36-37/I), Julie
Mužíková (278-279/VI), Josef Theurer (6-7/VIII),
Ignác Uhl (8/VIII), Josef Buchtele (11-12/VIII), Fran-
tišek Dočkal (244-245/IX), rodina Turečkova (22/XI),
rodina Kallesova (48-50/XI), plukovník Michail Fedo-
rovič Frolov (113/XI), Josef Matička (211-212/XI),
náhrobek obětí I. světové války (481-483/IX) (s využi-
tím dotace z Ministerstva obrany ČR), společný hrob
příslušníků Rudé armády (291-297/IX) a památník
obětí prusko-rakouské války 1866 (201A/X). Celkové
finanční náklady, vynaložené na restaurování a kon-
zervování uvedených hrobů a náhrobků, činily přibliž-
ně 780 000 Kč; na zajišťování uvedených prací se vedle
předsedkyně komise pí. Aleny Randákové podílela
značnou měrou jednatelka pí. Marcela Quaiserová.
Komise sledovala též průběh postupné rekonstrukce
židovského hřbitova v Litomyšli, na niž bylo od roku
2001 z finančních prostředků města vynaloženo při-
bližně 800 000 Kč. Jednatelka komise pak pro potřebu
ministerstva obrany vypracovala soupis všech váleč-
ných hrobů (s fotodokumentací) na Litomyšlsku.
Během sledovaného časového období se komise opa-
kovaně vyjadřovala k provozním záležitostem hřbito-
va, k přípravě rekonstrukce hřbitovního kostela sv.
Anny, regeneraci zeleně, ale i k absenci provozního
a sociálního zázemí správce hřbitova; dále pak
k absenci vhodnějšího sociálního zařízení pro potřeby
návštěvníků hřbitova z řad místních občanů a zejména
turistů z celé České republiky i ze zahraničí. Projedná-
vala též řadu námětů a dotazů, obdržených zejména
písemně od Litomyšlanů pobývajících ve městě i mimo
ně, jež se vztahovaly k místnímu hřbitovu. Písemně
i osobní návštěvou u místostarosty města Ing. Jana
Janečka se komise opakovaně vyjadřovala k návrhu
navrácení náhrobků piaristů ke zdi kostela sv. Anny (i
když v případě kosterních ostatků, uložených v kryptě
kapitulního chrámu Povýšení sv. Kříže tak z technic-
kých důvodů učinit nelze). Argumentovala zejména
tím, že situování těchto hrobů a jejich náhrobků tvoří
s kostelem sv. Anny nedílnou dispozici, prezentova-
nou v řadě rytin a fotografií, jež byly reprodukovány
též v několika publikacích regionálního charakteru,
a které vešly v široké povědomí několika generací Lito-
myšlanů. Toto místo je též jediným příhodným veřej-
ným prostranstvím, kde lze uctít památku posledního
rektora piaristické koleje P. Františka Ambrože Střítes-
kého; chodník, pod zdařilou rektorovou pamětní des-
kou od Mistra Jiřího Věnečka, umístěnou
na piaristické koleji, se k tomuto účelu nejeví příliš
vhodným místem. V souvislosti s dvousetletým výro-
čím vzniku vojenského hřbitova z doby napoleonských
válek (rok 1809) u strakovské silnice a stoletým výro-

čím konání Polní mše v těchto místech (rok 1909)
zpracovala komise rešerši vztahující se k tomuto histo-
rickému vojenskému pohřebišti, na němž je pohřbeno
na 1 400 vojáků rakouských, francouzských a dalších
národností – obětí napoleonských válek, ale i prusko-
rakouské války z roku 1866. Komise navrhla Radě
města Litomyšle upravit okolí památníku, který zde
byl vztyčen v roce 1883 a zpřístupnit toto pietní místo 
zejména zahraničním návštěvníkům. Dlouhodoběji se
komise zabývala myšlenkou zpracovat hodnověrný
a pokud možno úplný seznam obětí válek 1914–1918
a 1939–1945 z řad litomyšlských občanů, který by
mohl ve vhodné podobě (pamětních desek) doplnit
stávající Ausobského památník obětem válek, umístě-
ný před budovou místní sokolovny. Za tímto účelem se
jedné ze schůzek komise zúčastnila též architektka
města Litomyšle pí. Ing. arch. Vydrová z Brna. Tohoto
úkolu se po jednání s místostarostou města
Ing. Janem Janečkem ujali pí. Marcela Quaiserová
a Mgr. Oldřich Pakosta; po náročných vyhledávacích
pracích nabývají seznamy obětí válek konečnou podo-
bu. Komise pro památné hroby zamýšlí připravit
v letošním roce k vydání drobnou publikaci o litomyšl-
ském hřbitovu u kostela sv. Anny, určenou zejména
pro potřeby turistického ruchu. Vedle úvodu o historii
pohřbívání v Litomyšli by zde mělo být prezentováno
na 40 hrobů významných osobností a umělecky hod-
notných náhrobků doplněných příslušnou fotodoku-
mentací, plánkem hřbitova s grafickým zvýrazněním
prezentovaných funerálních památek. Funerální
památky vojenské provenience (tj. vojenské hroby,
náhrobky, pomníky a památníky obětí válek) by měly
být uvedeny v samostatné publikaci. Zásluhou pí.
Ing. Jany Foltové se zdařilo zapojit do péče o zeleň
na hrobech též pedagogické vedení a studentky Střed-
ní zahradnické školy v Litomyšli; jejich úsilí se projevi-
lo ve zdařilé výzdobě hned několika hrobů. V březnu
roku 2009 rezignovala ze zdravotních důvodů na funk-
ci předsedkyně komise pí. Alena Randáková. Náleží jí
poděkování nejen za poctivě odvedenou práci v komisi
pro památné hroby, ale též za její dlouholeté renomo-
vané působení ve funkci konzervátorky Města Litomyš-
le, a dále v pozicích předsedkyně několika odborných
kolegií působících zejména při Městském národním
výboru, později při Městském úřadu v Litomyšli.
Členové komise se sešli během sledovaného období
(let 2005–2009) na 34 pracovních jednáních, která
nebyla rozhodně jen setkáními pro statistické tabul-
kové účely. Všichni se snažili poctivě plnit a řešit sta-
novené úkoly, za což je jim třeba poděkovat.
Za spolupráci náleží poděkování Radě města Litomyš-
le a zejména místostarostovi p. Ing. Janu Janečkovi,
dále též představitelům Římskokatolické církve v Lito-
myšli, která je majitelem pozemku, na němž se hřbitov
u kostela sv. Anny rozkládá; u všech výše uvedených
nalézali členové komise vždy podporu a pochopení.

Oldřich Pakosta

Zachraň sám sebe a sestup z kříže
k zamyšlení...

Velikonoce, jak každý ví, jsou svátky jara, proto na nás
vesele jukají všichni ti zajíčci a kuřátka z rychleného
osení. A také k Velikonocům patří všelijaké lidové tra-
dice a zvyky a kraslice a pomlázka. A ovšem zvýšený
počet policistů s testery o Velikonočním pondělí na sil-
nicích. 
Jen křesťané tu pohodu Velikonoc jaksi kazí dost mor-
bidními řečmi o krutém umučení svého Pána a Krále.
K čemu jim je takový král, který dopadl hůř, než kdo-
koli z lidí? K čemu je totálně neúspěšný, zmučený
a bezmocný panovník? Jaký smysl má se k němu
hlásit?

Potřebujeme přece jiné vzory, než trpícího, opuštěné-
ho člověka. Potřebujeme schopné, vzdělané, úspěšné
lidi. Potřebujeme lidi poctivé, čestné. Potřebujeme
vůdce, kteří se nedají tak snadno odstavit a silou pro-
sadí dobré věci. Neměla by církev mluvit o jiných hrdi-
nech, než pořád dokola o ukřižovaném Ježíši? Proč
právě a jenom on by měl být jediným zachráncem?
Vždyť přece už proces s Ježíšem (čtěte bibli, tam to
všechno je) a jeho poprava měly jasný účel: dát
výstražný příklad, jak se nedělá kariéra. Ke komu se to
hlásíte, vy křesťané? K té žalostné trosce? S tím vás má
někdo brát vážně? S tím chcete dojít uznání a úspě-
chu? 
Tak to bylo, a tak to bude: silní a uznávaní Ježíše odmít-
li a vysmáli se mu: „Tak zachraň sám sebe a sestup

z kříže!“ Ježíš si nepomohl. Sám sebe nezachránil.
A co když, přátelé milí, právě v tom je jediná skutečná
naděje? Nebo snad vám je něco platný ten, kdo myslí
na sebe, svou záchranu, kdo šikovně pomůže sám
sobě? Co když bezmoc prosadit sebe sama je paradox-
ně ta největší moc, která působí? Co když milosrden-
ství a obětavost není naivita ani ztráta, ale zisk, věc
životadárná a nezbytná, jež posunuje svět dopředu?
A co když všichni lidé nesobečtí a slitovní, aniž o tom
často vědí, jdou vlastně ve stopách Krista krále, jemuž
nejde o vítězství nad druhými, ale o přemožení bezna-
děje a strachu? 
Že by právě k tomu zvaly Velikonoce? 

Věra Pleskotová, 
farářka Českobratrské církve evangelické

PAVEL BARTONÍČEK
„ K A M E N Í Č E K “

privat: Dukelská 972 Litomyšl
tel. 607 811 007, 774 811 807

e−mail: bartonicekpavel@seznam.cz
• zhotovuji pomníky žulové, mramorové

i teracové dle vašich i mých návrhů
• výroba a montáž hrobek z betonových panelů 
• zhotovení písma – zlato, stříbro, barva, přírodní
• prodej a montáž luceren, váz a jiných doplňků

– nerez, žula, bronz
• přebrušování a rovnání pomníků na místě

• výroba kuchyňských pracovních desek, parapetů

záruka, korektní jednání samozřejmostí

KAMENICTVÍ



15

Povídali jsme si o době, kdy sem tatí-
nek přijel poprvé. To ani jeden z nás
nebyl na světě. Připomněla jsem si
knihu, kterou Smetanova Litomyšl
vydala k 50 letům festivalu. Tam je
věta, která přesně vystihuje, jak měl
tatínek Litomyšl rád, i když sem
nesměl zajíždět. Někdo na něj totiž
poslal udání, že pobuřuje lidi, proto-
že zpívá v kostele, a přivádí je tak
na jinou cestu. Prostě takový byl
a myslím si, že za to ho měli lidé rádi,
jak nesl kůži na trh, byť to asi nebylo
v té době populární. Měl svůj cha-
rakter, a jak byl vysoký, tak měl
rovnu páteř. Možná také proto na něj

lidé vzpomínají a zůstává pěvcem národa, jak je také
napsáno na Vyšehradě. On i ocenění Národní umělec
bral jako ocenění od lidí - to je pěvec národa. 

Národní divadlo také nezapomnělo…
Je moc krásné, že Národní divadlo uspořádalo matiné
a přesně v den jeho narození odehrálo Prodanou
nevěstu. Kumštýři vzdali hold tomu, kdo byl před nimi
a na koho mohou navazovat. 

Jak byste svého tatínka charakterizovala?
Táta nad táty. Já si uvědomuji, že rodiče vykonávali
povolání, které se ne nadarmo spojuje s horniči-
nou. Je to velice těžká řehole. Když si uvědomím, že
to všechno zvládli a přitom mě nezanedbávali… Já
jsem dítě pozdních rodičů. Snažili se do mne vložit
asi tak jako do 10 dětí, protože jich chtěli mít deset,
ale to už nestihli. Myslím si a doufám, že jim nedě-
lám ostudu. Jsem vděčná za každý čas, který mi
věnovali a který jsme směla s nimi prožít. Myslím,
že mám na co vzpomínat. Jsem ráda, že jsem je měla
a že se mnou v tom dobrém zůstávají.     

Ptala se Jana Bisová

Eduard Haken by oslavil 100 let

Eduard Haken se narodil 22. března 1910 ve Šklíně
na Ukrajině. Byl významným českým operním pěvcem.
Jeho bas se vyznačoval krásnou barvou, objemným
tónem, velkým rozsahem a jedinečnou pěveckou tech-
nikou. V letech 1938-1941 působil v Českém divadle
v Olomouci, odkud jej Václav Talich angažoval
do Národního divadla v Praze. Od roku 1941 byl dlou-
holetým členem opery Národního divadla. V repertoá-
ru měl role jako např. Kmet (Braniboři v Čechách),
Kecal (Prodaná nevěsta), Mumlal (Dvě vdovy), Palouc-
ký (Hubička), Beneš (Dalibor), Vodník (Rusalka),
Basilio (Lazebník sevillský), Mefistofeles (Faust a Mar-
kéta), Zachariáš (Nabucco), Ramfis (Aida) či Daland
(Bludný Holanďan). Za své umění získal Státní cenu,
titul Zasloužilého a Národního umělce, Zasloužilého
člena Národního divadla, Cenu Senior Prix a řadu dal-
ších. V roce 1993 se stal čestným občanem města Lito-
myšle. Eduard Haken zemřel 12. ledna 1996. Společně
s manželkou, herečkou Marií Glázrovou, je pochován
na Vyšehradském hřbitově. 
Dcera slavného páru, Marie Hakenová  Ulrichová,
navštívila v březnu Litomyšl a zavzpomínala na svého
otce, který by se letos dožil 100 let. 

Jaké jsou vaše vzpomínky na tatínka?
Tatínkovi jsem vděčná za mnohé. První setkání s diva-
delním zákulisím je pro mě spjato s tatínkovým Keca-
lem. Bála jsem se jeho namaskované tváře, licousů.
Nechtěla jsem se k němu ani přiblížit. Ale vůně líčidla
a známý hlas počáteční bázeň překlenul. Byl to silný
zážitek pro malou holčičku.
Další setkání bylo již hudební. Vnímáno opět dětským
pohledem. Měla jsem možnost být na hlavních zkouš-
kách při inscenování Suchoňova Svätopluka. Oslnili
moji dušičku. Oslavná opera se stala nadlouho vrcho-
lem mých setkání s operním světem. Díky Svätopluko-
vi jsem se začetla do historie našich národů.
Vzpomínám na naše dlouhé hovory na dané téma až
po vysvětlování tatínkova výstupu k zpívanému textu.
Vím, že Svätopluk mu byl lidsky blízký, a mě opera
doslova přitáhla.
Třetí setkání bylo a zůstává s jeho Quichottem (ve
stejnojmenné Massenetově opeře). Tatínek měl hodně
z jeho snílka. Podobal se mu nejen fyziognomií. 
Zastavení čtvrté mi přineslo do života povzbuzení
a moudrost, kterou vyzařoval. V den tatínkova úmrtí
mělo Národní divadlo na programu Prodanou nevěstu
s jeho Kecalem. Celé představení jsem prožila s ním,
stojíce vedle inspicienta v zákulisí. Tatínek nedal ani
tušit, co se v něm děje, co překonává. Na hlase ani
na výkonu nebylo nic znát. Projevil hodnoty skutečné-
ho umělce. Přinesl vše, co figura Kecala vyžadovala.

Jak si tatínka pamatujete v soukromí?
Vybavuje se mi jeho studování rolí. Po celý profesní
život doma mlčky listoval klavírním výtahem a jen výji-
mečně přistoupil ke klavíru k ověření. Tiché studium
partů mne fascinovalo. Denně se rozezpívával až
v divadelních zkušebnách, doma nikoli. Málokdo
poznal jeho, pro život tolik potřebný, humor. Uvědo-
muji si, ne náhodou, podobnost s komikou Vlasty Buri-
ana. Spojovalo je mnoho - gestikulace, pozoruhodné
pohyby rukou a přitom střídmá pohyblivost těla.
S radostí a zároveň s vděčností se ohlížím na společná
léta prožitá s tatínkem a maminkou. O prázdninách
jsme si většinou dopřávali poslechu z vinylových

desek. Pro mě to byl svátek. Následo-
valy dlouhé rozbory výkonů a prove-
dení. Až v budoucnu jsem si
uvědomila, že nasměrování a tříbení
pozornosti, vnímavosti mi velmi
pomohlo v profesním životě. Jsem
vděčná oběma, mamince i tatínkovi,
jak krásné zázemí mi dokázali vytvo-
řit. Mnohá divadelní trápení nechali
za dveřmi domova. A že jich za ta
léta bylo. Domů přinášeli pohodu,
laskavost a klid, tolik potřebný
pro rodinný život. Inspirující atmo-
sféra. Moudrost, rozhodnost, přís-
nost, řád, smysl pro povinnost, ale
i obětavost, porozumění pro druhé,
umění být v pravý čas na svém místě, být kamarádem,
umět napomenout, vyslechnout, pohladit, odpouštět.
Dar nad dary, vklad do života. Jsem velmi šťastna, že
jsem se narodila mým rodičům. 

Váš tatínek často a rád zajížděl do Litomyšle…
Od dětství jsem o Litomyšli slýchávala, protože mamin-
ka tady hrála. Dokonce vzpomínala, že nesmírně prše-
lo a jediný, kdo seděl v auditoriu, byl pod deštníkem
schovaný Zdeněk Nejedlý. Já jsem měla štěstí, že v
době, kdy byl Operní festival Smetanova Litomyšl
obnoven, tady tatínek samozřejmě vystupoval. S
maminkou a mojí kamarádkou jsme potom odjížděly,
ale tatínek jel speciálním vlakem. Tehdy totiž soubor
opery Národního divadla jezdíval z Prahy do Litomyš-
le vlakem a po skončení festivalu se lidé chodili loučit
k vlaku, který odjížděl zpátky. 
Naposledy jsem byla s tatínkem v Litomyšli, když
dostával čestné občanství. To mám v sobě hluboko
zapsané. Vzpomínám si, že to byl vlastenecký počin,
když tatínek přebíral „klíč“ od Litomyšle (čestní obča-
né dostávají symbolický klíč od města, pozn. red.) 
„klíč“ od domova. Byť byl spojen s Litomyšlí tím, že to
je to ocenění z místa, kam rád zajížděl na koncertová-
ní a na operní představení. Tatínek i maminka si váži-
li ocenění od lidí. Především těch, kteří přišli na jejich
vystoupení, zaplnili auditorium a pak třeba čekali před
divadlem či koncertním sálem.

Dnes jste se setkala s ředitelem festivalu Sme-
tanova Litomyšl Janem Piknou. O čem jste hovořili? 

Eduard Haken (vpravo) v roli Kecala, foto Jaromír Svoboda. Marie Hakenová, foto Jana Bisová.

Dne 22. března jsme si připomněli 100. výročí naroze-
ní jednoho z nejvýznamnějších pěvců, kteří na Mezi-
národním operním festivalu Smetanova Litomyšl
vystupovali, Eduarda Hakena. Jeho rodištěm byl Šklin
ve Volyni na Ukrajině. Po příchodu do Prahy jako stu-
dent medicíny na Karlově univerzitě byl v roce 1935
přijat na pozici sustentanta do Národního divadla.
V letech 1938-1941 působil jako sólista v olomoucké
opeře. Již tehdy několikrát s tímto souborem vystupo-
val ve Smetanově domě, např. v Rigolettu jako Spara-
fucile nebo v Čertu a Káče v roli Marbuela. Řádným
sólistou pražského Národního divadla se stal 1. srpna
1941 a zůstal tam přesně půl století, do 31. července
1991.
Na litomyšlském festivalu vystoupil celkem pětadva-
cetkrát. Poprvé jako Mumlal ve Dvou vdovách hned
v prvním ročníku 1949, naposled v r. 1992, kdy v kos-
tele Povýšení sv. Kříže přednesl cyklus Biblických písní
A. Dvořáka. Nejčastěji u nás zpíval svou životní úlohu
Kecala v Prodané nevěstě - desetkrát. Výčet jeho dal-
ších zdejších vystoupení: 3x Kmet v Braniborech
v Čechách, Paloucký v Hubičce a Mumlal (Dvě vdovy),
2x Vitoraz v Šárce, 1x hrabě Vilém z Harasova (Jako-
bín), Vodník (Rusalka), žalářník Beneš (Dalibor) a již
zmíněné Biblické písně. Tento cyklus zde odzpíval
po desetileté přestávce, neboť od roku 1982 již nebyl
do Litomyšle obsazován. Důvodem bylo zjištění, že

Nejvýznamnější pěvec, 
který vystupoval na festivalu

kromě svých operních vystoupení v zámku zpíval často
zdarma v kostelích okolních obcí. 
Na svém kontě měl i mnoho sólových koncertů ve Sme-
tanově domě, kdy ho až do svého odchodu do Morav-
ské Třebové na klavír doprovázel většinou Jaromír
Metyš. Na počátku devadesátých let  několikrát zpíval
i na letní slavnosti Růžového paloučku. Čestného
občanství Města Litomyšle, které Eduard Haken jako
jeden z prvních a zcela po zásluze obdržel, si nesmírně
vážil. Mistr zemřel v nedožitých šestaosmdesáti letech
12. ledna 1996.                                          Zdeněk Vandas

Eduard Haken v roli Vodníka, foto Jaromír Svoboda.

Uctění památky 
V den 100. výročí od narození významného operního
pěvce Eduarda Hakena uctili zástupci Města Litomyšle
a festivalu Smetanova Litomyšl jeho památku polože-
ním kytice k hrobu na Vyšehradském hřbitově.        -bj-



16

Krajské kolo Olympiády
v českém jazyce

Za účasti 16 studentů středních škol okresu Svitavy pro-
běhlo 16. března krajské kolo Olympiády v českém jazy-
ce. Vyšší odbornou školu a Střední odbornou školu
technickou Litomyšl reprezentovali tentokrát dva
zástupci: Martin Zeman ze IV.A a Tereza Burešová
ze III.C. Soutěžící už tradičně své znalosti a nápady
poměřovali v příjemném prostředí Obchodní akademie
Svitavy. Velmi náročné úkoly zástupci naší školy zvládli

více než dobře. Martin Zeman obhájil své 3. místo z loň-
ska a opět se probojoval do krajského kola. Porota oceni-
la především jeho slohovou práci, v níž s vtipem
a nadhledem přiblížil trampoty s vypracováním své
maturitní práce. Tereza se neumístila na vyhlašovaných
5 prvních místech, ale i tak jí patří obdiv, jak si se zadá-
ním poradila. Krajské kolo proběhne 6. května v Pardubi-
cích a Martinovi určitě budeme držet palce. Iva Jirsová

Mládež v akci 
představuje Evropskou
dobrovolnou službu
Evropská dobrovolná služba (EDS) je akcí programu
Mládež v akci, která umožňuje mladým lidem ve věku
18 - 30 let pracovat po dobu 2 - 12 měsíců v neziskové
organizaci v zahraničí. Mladí lidé s omezenými příleži-
tostmi (včetně mladých lidí s postižením) ve věku 16
až 30 let se mohou zúčastnit EDS na dobu 2 týdnů až
12 měsíců. EDS nevyžaduje žádnou kvalifikaci ani
jazykové znalosti. Evropská dobrovolná služba se
zaměřuje převážně na oblast sociální, kulturní, ekolo-
gickou, volnočasovou, informační apod. Náklady
na ubytování, stravování, pojištění, kapesné pro dob-
rovolníka, školení, jazykové kurzy a 90 % cestovních
výdajů jsou hrazeny z grantu EU. Evropská dobrovolná
služba je ukončena certifikátem Youthpass. Organiza-
ce, která vysílá nebo hostí dobrovolníka, může být
nezisková organizace nebo sdružení, místní, regionál-
ní či státní orgán nebo mezinárodní vládní organizace.
Srdečně zveme zástupce organizací, které by rády při-
jaly dobrovolníka, i mladé lidi, kteří by se rádi stali
dobrovolníky, na květnový jednodenní seminář o EDS
v České Třebové. 
Více informací na www.mladezvakci.cz nebo rk-pardu-
bicky@mladezvakci.cz.                       Katka Smrčková,

regionální konzultantka pro Pardubický kraj

Karneval se vydařil

Ve Vysokém Mýtě byl zahájen prodej v novém kamenném obchodě
pod názvem Leganie - autorizovaný prodej stavebnice LEGO.
Naše nabídka je široká a kromě kompletního sortimentu nových
stavebnic Vám můžeme nabídnout také LEGO použité (dovoz
z Evropy). V obchodě v dětském koutku si Vy a Vaše děti můžete
vyzkoušet LEGO DUPLO. Vstup do obchodu s kočárky je pro nás
samozřejmostí. Najdete nás ve Vysokém Mýtě na ul. Vrchlického
naproti hotelu „POD VĚŽÍ“.                                           Vaše Leganie

Leganie zábava pro děti a dospělé
e-shop na www.Leganie.cz

Na jaře proběhne pilotáž 
k mezinárodnímu výzkumu dospělých
Během dubna až června proběhne ve vybraných čes-
kých domácnostech pilotní šetření k mezinárodnímu
výzkumu dospělých, který je zaměřen na zjišťování
dovedností, jež lidé uplatňují v každodenním životě
(čtení, vyhledávání údajů, využívání počítačů a tech-
nologií), na jejich pracovní zkušenosti a vzdělávání.
Litomyšl byla vybrána náhodným výběrem, aby se
tohoto výzkumu zúčastnila. 
Výzkum budou provádět vyškolení tazatelé společnos-
ti SC&C v domácnostech nebo na jiných místech,
na nichž se s dotazovanými domluví, např. v knihov-
nách. Tazatelé budou mít průkazku se jménem a foto-
grafií a budou vybaveni materiály k výzkumu
a pověřením. Rozhovor zabere přibližně dvě hodiny
a jeho dokončení bude odměněno částkou 500 Kč.
Informace poskytnuté v rámci výzkumu budou napros-
to důvěrné, neboť zpracovatel je vázán zákonem
o ochraně osobních údajů. 
Výběr občanů, kteří budou požádáni o účast ve výzku-
mu, probíhá zcela náhodně. Je velmi důležité, aby se
výzkumu zúčastnilo co nejvíce občanů, kteří budou
osloveni, neboť každý oslovený zastupuje tisíce dal-
ších dospělých po celé České republice a podle meziná-
rodních pravidel výzkumu nelze vybrané občany
nahrazovat jinými. Proto prosíme všechny oslovené,

aby účast ve výzkumu neodmítali a pomohli se nám
dozvědět více o znalostech a dovednostech občanů ČR,
aby bylo možné získané informace porovnat s informa-
cemi dalších zúčastněných zemí a využít je jako pod-
klad pro rozhodování v oblasti vzdělávací a sociální
politiky. 
Na mezinárodní úrovni je výzkum řízen Organizací
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V naší
republice jej na základě pověření Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy provádí Ústav pro infor-
mace ve vzdělávání ve spolupráci se společností SC&C.
Výzkum je spolufinancován Evropským sociálním fon-
dem a státním rozpočtem ČR.
Další informace o výzkumu jsou uvedeny na stránce
www.piaac.cz. Mgr. Veronika Platkevičová

STAROŽITNOSTI
LITOMYŠL

na Partyzánské ulici vedle bývalého KOVOPOLU
vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup

a v hotovosti vyplatí starožitný nábytek
z měkkého i tvrdého dřeva, nábytek kovový

a chromový z ohýbaných trubek. Až do r. 1960. 
Dále máme zájem o starožitné obrazy, sklo,

porcelán, lustry, lampičky, trakaře, kolovraty,
staré pohledy, hračky, hodiny,

dětské proutěné kočárky, staré motorky,
hudební nástroje a jiné věci starožitného charakteru. 

Odvoz a vyklizení zajištěno. Platba v hotovosti.
Rychlé a solidní jednání. Stavte se nebo zavolejte

kdykoliv na telefon: 604 243 579 nebo 461 614 795.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat kolektivu III.
mateřské školy na Lidické ulici za karneval, který se
uskutečnil 11. března na Veselce. 
Mohli jsme zde strávit příjemné odpoledne, neboť paní
učitelky zajistily po celou dobu karnevalu bohatý pro-
gram plný tancování a zpívání. Děti si tak mohly domů
odnést spoustu cen, ať už za výhru v nějaké soutěži,
bohaté tombole nebo za různé taneční kreace. Paní
kuchařky se zase postaraly o naše mlsné jazýčky
a jejich koláčům se vážně nedalo odolat. 
Všechny masky byly opravdu nádherné a úsměvy
na dětských tvářích znamenaly, že akce se skutečně
vydařila.

za spokojené rodiče text a foto Martina Vomáčková

Provádím ÚDRŽBY A ÚKLID
zahrad, řez stromů, keřů, živých plotů,

sekání trávy i mulčovačem a jiné. 
Údržby a menší opravy

nemovitostí, včetně odvozu odpadu
i ze zahrad. Jako bonus: zjištění 

negativních zón. Tel. 732 875 810.
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Evropské dotace – dobrý sluha, zlý pán
Dotace, dotace, dotace! Denně jsme masírováni tele-
vizní reklamou, kde nás známé i méně známé usměva-
vé tváře ujišťují, jak je to snadné získat dotace: „stačí
jen zavolat 800..., jako jsem to udělal já“, ale skuteč-
nost je poněkud jiná.
Jak to vlastně funguje? Na jedné straně skupiny byro-
kratů z jednotlivých zemí zasílají obrovské sumy peněz
ze svých rozpočtů další obrovské skupině byrokratů
v Bruselu, kteří je podle dalších kritérií zpětně rozdělu-
jí přes ministerstva vnitra členských zemí a ty je dále
rozdělují do jednotlivých regionů, které na to vytvořily
další byrokratické aparáty ve formě několika regionál-
ních úřadů podle počtu obyvatel. Kraje na to nestačí,
protože jich je moc a jsou malé. My například patříme
pod ROP SV (Regionální operační program Severový-
chod se sídlem v Hradci Králové, který sdružuje Pardu-
bický, Hradecký a Liberecký kraj). Jednotlivé ROPy mají
navíc pobočky v každém kraji. Tak jako v životě, tak
i u dotací platí, že nic není zadarmo. Dotace pro podni-
katele jsou poskytovány za jediným cílem, tj. vytvoření
a udržitelnost (6 let) nových pracovních míst v oblasti
průmyslu a služeb.
Podobně jako mnoho dalších, rozhodl se můj přítel
z dětství využít lákavé nabídky operativních programů
v době celosvětové konjunktury. Od revoluce tvrdě
podnikal. Nejprve v malé dílně společně se syny, otcem
a tchánem doslova z ničeho vybudoval, díky, své praco-
vitosti a píli, firmu na vzduchotechniku, dnes se 100
zaměstnanci. Před 4 lety jsem jej navštívil. Ukázal mi
zbor bývalého národního výboru, který získal
od města, a rozhodl se zde vybudovat krásný útulný
hotel na autobus s pomocí evropských dotací a progra-
mu braun field, který umožňuje revitalizovat různá
zbořeniště.
Ukazoval mi krásný projekt a nadšeně mi popisoval jed-
notlivé služby, chod hotelu až do úplných detailů.
Krásná byla myšlenka platební karty pro hosta, kde
budete vstupovat do jednotlivých aktivit od bowlingu,
přes solárium, saunu, masáže atd. a vše se bude elekro-
nicky odečítat a inkasovat. Večer ubíhal v přátelské
atmosféře, vzpomínali jsme na mládí, sklenička za skle-
ničkou a nějak vtom zaniklo mé upozornění o udržitel-

nosti projektu na 6 let, která je vázáno na udržení
a zachování počtu pracovních míst.
Byla to hektická doba blahobytu a konjunktury. Kama-
rád nestačil brát nové zakázky na vzduchotechniku,
počet zaměstnanců se mu navýšil ve firmě o 100 %,
a tak do hotelu šel a dotaci si vzal. Před třemi lety jsem
se zúčastnil otevření hotelu, bylo to krásné dílo, šam-
pus tekl proudem, stoly se prohýbaly pod gurmánskými
dobrotami. Otevření proběhlo ještě v době konjunktury
a navazovalo na lyžařskou sezónu. Tržby rostly, hotel
poskytoval výborné služby, ale… jako úder hromu při-
šla krize a hosté, školení, večírky, kurzy, milenky
s podnikateli, jako mávnutím proutku zmizeli.
Před nedávnem jsem kamaráda navštívil. Hotel byl
zavřený, zaměstnanci na úřadu práce, stůl plný mod-
rých obálek, kde řešil s byrokraty z ROP, jak jim vrátí
mnohamilionovou dotaci. Hotel dotoval více jak rok
z výnosů své úspěšné firmy, ale ke zlepšení stále nedo-
cházelo. Rozhodl se dotaci vrátit a hotel zavřít a udržet
chod své firmy se 100 zaměstnanci. Takových případů
znám jen ze svého okolí desítky, v republice jsou jich
tisíce.
Komu vlastně toto, mnohdy zcela nesmyslné, přerozdě-
lování peněz slouží? Kdo na něm vydělává? Vydělává
armáda našich a bruselských byrokratů s jejich králov-
skými platy, režiemi, kancelářemi, auty, sekretářkami.
Vydělává skupina lobistů, agentur, které vypracovávají
složité žádosti podle pokynů byrokratů. Vydělávají
skupiny projektantů a architektů, které vypracovávají
předražené projekty. Vydělávají stavební firmy, které
realizují schválené projekty. Vydělávají vyvolení práv-
níci, kteří připravují pro projekty různé smlouvy. Kdo
prodělává? Jednotlivé země, města, podnikatelé a živ-
nostníci.
Kladu si řadu otázek? Je ten systém prospěšný a užiteč-
ný? Kolik stojí celý proces, než se dostane na účet pod-
nikatele daná částka? Je to 10 %, 50 %, 100 %? Nebylo
by užitečnější si peníze rozdělovat v rámci státu jedno-
dušší formou? Není pro stát efektivnější např. udělat
daňové pobídky malým českým firmám a živnostní-
kům? I u dotací platí známé přísloví o měření a řezání.   

Jaromír Odstrčil

Dárečky od majitelů psů
Teď po zimě, když v našem městě opadnul sníh, je
vidět, jak nám majitelé pejsků dopřávají. Ptáte se co?
No, přece pohled na dárečky jejich mazlíčků v podobě
psích výkalů. 
Bydlím v Mařákově ulici a cesta, například do města,
kterou musím absolvovat „hovínkovou alejí“, je oprav-
du zážitek. Cestu doslova prokličkuji. Chodníky jsou
těmito výkaly téměř poseté, a to nemluvím o trávní-
cích, tam bych se neodvážila ani stoupnout.
Nejenže pohled na psí výkaly mi zvedá žaludek, ale
také čištění bot od těchto dárečků není zrovna to, co
bych dělala s radostí. A vzhledem k tomu, že mám malé

z dopisů čtenářů

dítě, přineseme si občas domů na botách „něco navíc“. 
Majitelé psů by měli převzít zodpovědnost za své maz-
líčky a ušetřit nás této nechtěné nadílky. Vždyť sáčky
na to určené jsou zdarma a téměř na každém rohu. Ale
to jistě každý pejskař ví.
Nemůžeme samozřejmě házet všechny pejskaře do jed-
noho pytle, ale takových, kteří ještě nepochopili, že
zodpovědnost za své pejsky mají oni, je ještě dost. 
Na závěr chci podotknout, že jsem ještě do novin
nepsala, natož abych si v nich na něco stěžovala, ale
tento problém mi vadí dlouho a myslím, že nejsem
sama. Chci čisté město!                       Jaroslava Jánová

Rozpis služeb LSPP
– dospělí

– děti a dorost

(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel.: 461 655 397
Sobota 3. dubna - MUDr. Vlach 
Neděle 4. dubna - MUDr. Vlach 
Pondělí 5. dubna - MUDr.Sláma 
Sobota 10. dubna - MUDr. Kašparová 
Neděle 11. dubna - MUDr. Jindrová 
Sobota 17. dubna - MUDr. Jungová 
Neděle 18. dubna - MUDr. Dejdarová 
Sobota 24. dubna - MUDr. Tišlerová 
Neděle 25. dubna -  MUDr. Mazal 

(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel.: 461 655 269
Sobota 3. dubna - MUDr. Švábová
Neděle 4. dubna - MUDr. Filová
Pondělí 5. dubna - MUDr. Jung
Sobota 10. dubna - MUDr. Šafrová
Neděle 11. dubna - MUDr. Jílková
Sobota 17. dubna - MUDr. Pilařová
Neděle 18. dubna - MUDr. Mareš
Sobota 24. dubna - MUDr.. Filová
Neděle 25. dubna - MUDr. Reifová

Rozpis služeb
lékáren v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)

So 3. dubna - Lékárna U Slunce
Tel.: 461 612 678 
Ne 4. dubna - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530
Po 5. dubna - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530
So 10. dubna - Lékárna U Anděla strážce
Tel.: 461 615 457
Ne 11. dubna - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530
So 17. dubna - Lékárna Na Špitálku
Tel.: 461 615 034
Ne 18. dubna - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530
So 24. dubna - Lékárna U Nemocnice
Tel.: 461 615 617
Ne 25. dubna - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530
So 1. května - Lékárna U Slunce
Tel.: 461 612 678 
Ne 2. května - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530

Rozpis služeb
stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00-11.00)

3. - 4. dubna - MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel.: 461 100 497
5. dubna - MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 619 670
10. - 11. dubna - MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 724 635
17. - 18. dubna - MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 614 614
24. - 25. dubna - MUDr. Pokorná Jana
Litomyšl, ul. 9. května 809, tel.: 461 615 414
1. - 2. května - MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel.: 606 202 501
8. - 9. května - MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel.: 461 724 423
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Na zítřejší úspěch školního stravování mysleme už dnes
Nároky na zdravější jídelníček neustále rostou. V rámci
Evropské unie se stávají mnohá kritéria podstatně sle-
dovanější. V oblasti školního stravování je upravují
stále nové předpisy, které je nutno dodržovat.
Z toho důvodu jsme pozvali 15. března do naší 1.
mateřské školy (MŠ) na zámku zástupce firmy Podrav-
ka - Lagris. Tato společnost totiž díky řadě zdravých
výrobků vychází vstříc požadavkům EU a zároveň
respektuje současné i očekávané změny v trendech
stravovacích návyků našich dětí.
Příjemný, usměvavý kuchař v naší mateřské škole při-
pravil pro personál ze všech tří MŠ v Litomyšli ochut-
návku ze zdravého sortimentu potravin. Jednalo se
především o dobroty z cizrny, pohanky, jáhel a rýže
parboiled. Na výběr bylo asi 15 druhů pochoutek. Jídla
byla připravena jak naslano, tak nasladko - z teplé

i studené kuchyně. Všem nám moc chutnalo! Jako nej-
zdařilejší jsme vybrali halušky s brynzou a halušky

s oříšky. Tuto dobrotu nám pan kuchař přijede uvařit
ještě jednou, a to pro všechny naše malé strávníky
v měsíci květnu.
Velký dík za zdařilou akci patří paní ředitelce
Mgr. Borovičkové, která tuto ochutnávku zdravých
výrobků umožnila uvařit a naservírovat v prostorách
I. MŠ. Tímto děkuji i ochotným kuchařkám, které
v tomto dni měly obtížnější vaření a v neposlední řadě
sympatické dvojici z Lagrisu Martinu Šimkovi a Zbyň-
kovi Diatkovi za vynikající a profesionální přístup.
Jsou to v pravém slova smyslu mistři svého řemesla.
Požadavky moderní výživy se stále vyvíjejí a my
na našich mateřských školách chceme být v tomto
směru moderní a kreativní.

za I. a III. MŠ v Litomyšli vedoucí stravování
Alena Kovářová, foto Ivana Gavendová, učitelka MŠ

Okresní kolo 
konverzační soutěže
v angličtině

Ve středu 17. února se na naší škole uskutečnilo okres-
ní kolo konverzační soutěže v angličtině. Soutěže se
zúčastnili vítězové školních kol, která na školách pro-
běhla v lednu. Na soutěži jsme přivítali studenty více-
letých gymnázií z Litomyšle, Svitav, Poličky, Jevíčka
a Moravské Třebové. Ve dvou kategoriích základních
škol soutěžili žáci z Morašic, Jevíčka, Poličky, Lubné,
Svitav a I. a III. ZŠ Litomyšl, celkem 19 žáků a studen-
tů. Kategorie 6. a 7. tř. ZŠ a odpovídající ročníky vícele-
tých gymnázií končí v okresním kole, první tři soutěžící
8. a 9. tř. ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gym-
názií postupují do krajského kola, které se bude konat
koncem března v Pardubicích. 
Všem soutěžícím děkujeme za účast. Vítězům blahopře-
jeme a držíme palce v krajském kole. Zároveň děkujeme
všem vyučujícím, kteří žáky připravili, zkoušeli
a na soutěž doprovodili.

Irena Matysová, Zuzana Veselíková a Gabriela 
Bačíková, III. ZŠ Litomyšl, foto Gabriela Bačíková

Úspěch studentů gymnázia
v krajském kole

Krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro děti
a mládež proběhlo v Pardubicích ve dnech 11. - 12.
března a počtem 168 soutěžících projektů překona-
lo minulé dva roky. Zahájení se ujal hejtman Pardu-
bického kraje Radko Martínek. Poděkoval všem
účastníkům a ocenil jejich chuť a píli, s jakou se
ve svém volném čase věnují bádání a zkoumání
a vyjádřil přesvědčení, že právě v nich Česku vyrů-
stají další talentovaní technici, nadšenci vědy.
Studenti Gymnázia Aloise Jiráska soutěžili ve 2
kategoriích. Mezi 90 projekty kategorie Junior jsme
měli celkem 8 projektů z oblasti biologie, chemie,
fyziky a robotiky. Nejlépe si vedli studenti primy
J. Kocián, S. Kundera a H. Kociánová z tercie se
svým projektem Znáš křišťálovou studánku? Obsa-
dili 2. místo v této kategorii a získali zvláštní cenu
děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzi-

Vlevo Filip Naiser.

Věda a technika
pokračuje

ty Pardubice. Kromě toho obdrželi pozvánku
na letní Školu mladých vědců, které se bude z České
republiky účastnit celkem 10 dětí.
Svou práci výborně obhájila také děvčata J. Kopec-
ká, P. Tmejová a H. Havranová (všechny z primy)
s projektem Mouchy, třeste se, T. Berger (prima)
s Robotem a studentky kvarty K. Bednářová
a K. Ševčíková s prací, která se věnovala akustice
Co prosím? Všichni jmenovaní jako odměnu získali
týdenní odbornou exkurzi do Francie.
V kategorii středních škol jsme byli zastoupeni cel-
kem 7 projekty a zde jsme se nestačili divit.
V ohromné konkurenci vynikajících prací se prosa-
dila Anežka Kopecká ze sexty. Se svým projektem
Dětské srdce obsadila 5. místo, a tak se probojova-
la do národního finále, které proběhne na počátku
května v Praze.
Mimořádný úspěch zaznamenal a poprask způsobil
Eye - Controlled Cursor, práce studenta Filipa Naise-
ra ze septimy, která umožňuje psaní textu na počí-
tači pomocí očí místo rukou. Jedná se zejména
o softwarovou záležitost. „Chtěl jsem využít svých
znalostí a pomoci lidem se zdravotním postižením
získat komunikační nástroj. Ten jsem získal převe-
dením pokynů zadávaných pohybem okohybných
svalů do počítačových aplikací,“ popsal nápad gym-
nazista. Filip obsadil 1. místo v kategorii středních
škol a získal právo reprezentovat Českou republiku
již v dubnu tohoto roku v americkém Houstonu
na soutěži I-SWEEP.

Mgr. Martina Kunderová a -red-,
foto Archiv Pardubického kraje

Goliáš válčí s Davidem
Reakce na článek zveřejněný na idnes.cz dne 24. března:
Titulek „Ukradli mi nápad, válčí vědkyně se studen-
tem“  je skutečně příhodný. Válka je slovo nadmíru
vhodně zvolené, je třeba dodat, že zde válčí vědkyně,
která je spojována s institucí Českého vysokého učení
technického spolu s firmou Medicton Group a jejím
kapitálem se studentem malého gymnázia. Síly poně-
kud nevyrovnané. Obáváme se, že vítěze v této válce
nebude. Zůstanou jen pošpiněná jména a pocity křiv-
dy.
Filipa Naisera známe sedm let, učíme na gymnáziu,
kde studuje, a nemůžeme posoudit Filipovu práci, ani
projekt paní inženýrky Marcely Fejtové, ale můžeme
říci s jistotou jednu věc - Filip je slušný člověk. Je plný
dobrých životních předsevzetí, snahy pomoci a snahy
vyslovit se k nepravostem dnešního světa. Jsme pře-
svědčeni, že Filip je nařčen z plagiátorství neprávem.
Není to žádný „zloděj kabelek“. Učíme dostatečně
dlouho, abychom mohli říct, že mezi studenty jsou

stejně různé charaktery, jako mezi dospělými vědci,
majiteli a zástupci firem, učiteli, filosofy, prodavači…
Filip patří mezi ty, které bychom chtěli ve školních
lavicích potkávat i nadále. Znepokojení paní Ing. Fej-
tové chápeme a chápeme i její snahu vyjasnit situaci,
ale očekávali bychom od vědce, který je zvyklý praco-
vat s fakty, zcela jiný postup řešení konfliktu. Metoda
„osočit, znevážit, pošpinit, zničit, zadupat“ je zcela
neadekvátní a nedůstojná, ovšem v dnešní době velmi
oblíbená. Paní Fejtová a Medicton Group se vydaly ces-
tou veřejného pranýřování, obviňování a znevažovaní
práce i charakterů všech, kteří stojí na straně Filipa.
Cítíme jednoznačně potřebu postavit se za lidské kva-
lity našeho studenta, jehož záměrem bylo pomoci
svému handicapovanému známému.

Ivana Pulgretová, Marie Dřímalová, 
Ludmila Kynclová, Marie Burešová, 

Jarmila Vopátková, Miloslava Dosedělová,
Anna Klusoňová, Jakub Šmolík

Prodáme pěkný byt 3+1 
s balkonem v Litomyšli. 

Informace na tel. 737 274 450.

Na počátku března proběhlo v Lanškrouně okresní kolo
soutěže Věda a technika mládeže. Naši školu reprezen-
tovali studenti s celkem  15 projekty. Všichni postoupi-
li do krajského kola. Patrně nezapomenutelný zůstane
loňský úspěch našich studentů Bubeníčka, Krále a Vot-
roubka v americké Nevadě, kde na soutěži INTEL - ISEF
zvítězili. Vzhledem k zájmu rodičů, pedagogů a širší
veřejnosti o tuto soutěž se všechny úspěšné projekty
představí v rámci Majáles 2010 a na přelomu září
a října, kdy naše škola bude oslavovat významné výro-
čí. Termíny akcí budou zveřejněny na školním webu.       

Mgr. Martina Kunderová



3. 4. So 9.00-16.00 Velikonoční tvoření pro děti - výtvarná dílna • Zámecké infocentrum tel. 461 611 066
16.00 Velikonoční radovánky - pohádka Divadla Kukadlo Praha, vstupné 10 Kč • Zámecké infocentrum tel. 607 605 720
20.00 Oldies Party 60s - 90s - dj wolf • MC Kotelna  www.mckotelna.cz

4. 4. Ne 9.00-16.00 Hody, hody ve sklepení! - vajíčko od slepičky, vínečko do skleničky • zámecké sklepení www.smetanovalitomysl.cz
5. 4. Po 9.00-16.00 Hody, hody ve sklepení! - vajíčko od slepičky, vínečko do skleničky • zámecké sklepení www.smetanovalitomysl.cz
6. 4. Út 17.30 Jak se propojit a pracovat se světlem a světelnými systémy - seminář Ing. Mojmíra Mišuna • Faltysovo knihkupectví 
7. 4. St 8.00 Okresní kolo soutěže v poznávání živočichů - soutěž • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270

8.30 Základy práce s počítačem a vyhledávání na internetu - školení pro veřejnost • Městská knihovna tel. 461 612 068
19.30 4TET - koncert - vokální seskupení s Jiřím Kornem • Smetanův dům 
20.00 Music party - do 21.00 vstup zdarma • MC Kotelna www.mckotelna.cz

8. 4. Čt 10.00-11.30 Jakou školku chtít pro své dítě - seminář pro rodiče • Rodinné centrum tel. 607 605 720
18.00 Mantry a Bhadžany - přijďte si zazpívat a ulevit své duši • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
18.30 Varhanní absolventský koncert • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 628
19.30 KOS zpívá pro projekt Lilie - benefiční koncert, 120 Kč (předpr. v IC) • Evropské školicí centrum www.projekt-lilie.cz

9. 4. Pá 14.00 Hádanky z kufru - vyhodnocení březnové soutěže • Městská knihovna tel. 461 612 068
20.00 Taneční pro mírně pokročilé - 4. lekce, učitel tance ing. J. Lexman • Lidový dům www.charita.litomysl.cz
20.00 Rufus - koncert + after party, vstupné 60 Kč • MC Kotelna www.mckotelna.cz

12. 4. Po 12.00-16.00 Přírodovědná sazka - finále soutěže • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
18.00 Absolventský koncert žáků - účinkují T. Macháčková, J. Janypka – kytara a jejich hosté • zámek tel. 461 612 628

13. 4. Út 17.00 Dějiny Litomyšlska očima studentů - odborné práce představí studenti gymnázia • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.30 Domácí aromalékárna • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.30 497. LHV: Klavírní improvizace Jiřího Pazoura - abonentní koncert • kongresový sál zámku tel. 461 613 239

14. 4. St 8.00 Okresní kolo Biologické olympiády, kat. D - soutěž • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
8.30 Základy práce s počítačem a vyhledávání na internetu - školení pro veřejnost • Městské knihovny tel. 461 612 068
10.00 Dr. Emil Holub - africký cestovatel - komentovaná prohlídka stejnojmenné výstavy • Regionální muzeum tel. 461 615 287
17.00 Po stopách Emila Holuba v dnešní Africe - povídání o Africe, RNDr. Hynek Adámek • Regionální muzeum www.rml.cz
20.00 Music party - do 21.00 vstup zdarma • MC Kotelna www.mckotelna.cz

15. 4. Čt 8.00-16.00 Den Země - prezentace projektů škol • Smetanovo náměstí tel. 461 615 270
14.30 Zatmění slunce - přednáška Ladislava Sochy, v rámci univerzity 3. věku • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 KJČ: Památky a historie Turnova a okolí - přednáška Jany Kroulíkové, i pro nečleny • Restaurace U Slunce salónek
19.30 Spirituál kvintet - koncert, předprodej v IC • Smetanův dům tel. 461 613 239

16. 4. Pá 19.30 Zpěvy páteční - ...aneb posezení při večeři s živou hudbou • Hotel Zlatá Hvězda - restaurace tel. 461 615 338
20.00 Taneční pro mírně pokročilé - 5. lekce, učitel tance ing. J. Lexman • Lidový dům www.charita.litomysl.cz
20.00 Vypsaná fixa - koncert/after party, předprodej MC Kotelna a knihkupectví Paseka• MC Kotelna www.mckotelna.cz

17. 4. So 13.00-18.00 Displej těla kam se podíváš - seminář pro rodiče, lektor Johanka Faitová • Rodinné centrum tel. 607 605 720
20.00 Oldies 80s - 90s - dj milhaus • MC Kotelna www.mckotelna.cz

19. 4. Po 12.00-16.00 Hledáme přírodovědce pro XXI. století - soutěž ke Dni Země • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
19.00 Křesťané a charta 77 - setkání s evangelickým farářem Milošem Rejchrtem • Evropské školicí centrum - kaple

20. 4. Út 16.30 Interní koncert žáků • Základní umělecká škola - sál tel. 461 612 628
17.00 Povídání s ředitelkami MŠ - setkání rodičů s ředitelkami mateřských škol • Rodinné centrum tel. 607 605 720

21. 4. St 8.00 Okresní kolo Biologické olympiády, kat. C - soutěž • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
8.30 Základy práce s počítačem a vyhledávání na internetu - školení pro veřejnost • Městská knihovna tel. 461 612 068
9.00-16.30 Prodej vyřazených knih a knižních darů - ceny již od 1 Kč • Městská knihovna tel. 461 612 068
10.00 Alternativní řešení zdravotních neduhů, které ještě nejsou pro lékaře, ale obtěžují... • Rodinné centrum tel. 607 605 720
20.00 Donciliz + Kruhová záležitost - koncert, free stage, vstup zdarma • MC Kotelna www.mckotelna.cz

22. 4. Čt 8.40 Přírodovědná vycházka Nedošínským hájem - odborný doprovod Lubor Urbánek • sraz Na Obrátce MHD tel. 461 615 270
18.00 Pohyb, zákon Stvoření a zdraví - přednáška lékaře MUDr. Ivana Rusnáka CSc., vstupné 70 a 40 Kč • Lidový dům
19.30 Moliere a kolektiv: Tartuffe Games - Divadlo Na zábradlí Praha • Smetanův dům tel. 461 613 239

23. 4. Pá 17.00 Obnova vitálních sil - relaxační podvečer pro ženy, lektorka Jana Drimlová • Rodinné centrum tel. 607 605 720
18.00 Václav Mach-Koláčný: Střípky post-atomové renesance - vernisáž • Galerie Antik Hotel Sofia tel. 461 613 191
20.00 Elektrick Mann - koncert + after party, vstupné 130 Kč • MC Kotelna www.mckotelna.cz

24. 4. So 14.00-17.00 Rodinné odpoledne • Nedošín - Na Žabárně - hřiště tel. 461 615 270
20.00 Houba + Punk Floid + Pech - koncert, vstupné 130 Kč • MC Kotelna www.mckotelna.cz

25. 4. Ne 14.00-18.00 Aprílové odpolední čaje pro dříve narozené - hraje skupina Tandem • Lidový dům www.charita.litomysl.cz
28. 4. St 8.30 Základy práce s počítačem a vyhledávání na internetu - školení pro veřejnost • Městská knihovna tel. 461 612 068

10.00-12.00 Knihovna pro batolátka a předškoláky - setkání rodičů a dětí s nabídkou MK • Městská knihovna tel. 607 605 720
17.00 Absolventský koncert žáků ZUŠ • zámek tel. 461 612 628
19.00 Čaj na stojáka - host: Romanica (SK) - neuvěřitelná směs gagů, básní, přeřeků... • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
19.30 Jarní koncert Dechového orchestru Smetanova domu - věnováno jubileu J. Jiskry • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Music party - do 21.00 vstup zdarma • MC Kotelna www.mckotelna.cz

1. 5. So 14.00 Pivní Máj - speciální piva na čepu • Restaurace Veselka tel. 775 998 869
20.00 Oldies Party 60s - 90s - dj wolf • MC Kotelna www.mckotelna.cz

4. 5. Út 16.30 Majálesový průvod - průvod studentů, alegorické vozy, Majáles 2010 • Smetanovo náměstí
17.00 Přikryjeme náměstí deštníky - pokus o překonání rekordu v počtu deštníků na jednom místě • Smetanovo nám. - dolní část
17.00 Absolventský koncert žáků ZUŠ • zámek tel. 461 612 628
19.30 Geraldine Aron: Můj báječný rozvod - účinkuje Eliška Balzerová (od 15 let) • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.30 Miss-ák 2010 - soutěž v rámci Majáles 2010 • MC Kotelna

5. 5. St 20.00 Music party - do 21.00 vstup zdarma • MC Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 Majálesová dance party a volba Miss Majáles 2010 • Lidový dům

6. 5. Čt 19.30 Jarní koncert s Jarní romancí - koncert lit. sborů a sólistů, věnovaný vzpomínce na Z. Fibicha • Smetanův dům - malý sál 
19.30 Rocková noc - v rámci Majáles 2010 • MC Kotelna

7. 5. Pá 20.00 Cocotte Minute + Five O´Clock Tea - koncert + after party • MC Kotelna www.mckotelna.cz
8. 5. So 20.00 Mother´s Angels - koncert • MC Kotelna www.mckotelna.cz

V LITOMYŠLI V DUBNU 2010 



KINO SOKOL

INFOCENTRUM LITOMYŠL

hudba, tanec
divadlo
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž, dílny

Začátky představení vždy v 19.30 hodin (pokud není uvedeno jinak) předprodej vstupenek v IC Litomyšl, tel. 461 612 161

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 20. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci akce pořá-
dané na přelomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 7 dní. Úplné informace včetně akcí, jejichž
termín je znám dlouho dopředu na www.litomysl.cz

Informační centrum otevřeno: Zámecké informační centrum:
Po – Pá: 8.30–18.00, So: 9.00–14.00 So - Ne: 9.00-16.00

Nabídka Infocentra:
Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal, Eventim a Vstupenky.cz
Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY a rezervace letenek.
Internet pro veřejnost, kopírování.

Aktuálně: Předprodej vstupenek na festival Smetanova Litomyšl 2010!

V prodeji: DVD ŠUMNÁ MĚSTA Východní Čechy a Vysočina, víno s motivem Litomyšle, knihy a průvodce o Litomyšli, mapy, DVD, 
trička, CD, hrníčky, suvenýry,...

Informační centrum
Smetanovo nám. 72
570 01 Litomyšl
tel: 461 612 161
email: ic@litomysl.cz

!

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

do 11. 4. Až jaro zaťuká... Výstava věnovaná nejkrásnějšímu období v roce • Regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 25. 4. Dr. Emil Holub - africký cestovatel • výstava o největším českém cestovateli  • Regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
od 17. 4. do 9. 5. Putování Pobaltím • fotografická výstava • Regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
od 8. 5. do 31. 7. Barbie a její svět • výstava o panence Barbie • Regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 11. 4. Boží Spiš a Litomyšl • výstava fotografií Petera Župníka • Městská galerie Litomyšl • Út-Ne 9-12 a 13-16
24. - 25. 4. II. astrovíkend: dny tajemna a zdraví • zámek • So 9-17 , Ne 10-17 • více na www.astrovikend.cz 
19. - 22. 4. Konverzační večery nad biblí na téma Jak být celým člověkem? • výuka v anglickém jazyce - biblické texty: Tělo (19.4.), 

Mysl (20.4.), Emoce (21.4.) a Duch (22.4.) • Evropské školicí centrum • vždy od 17.30 • www.krestanezlitomysle.cz
do 16. 4. Petr Mirčev: Litomyšl a další malebná zákoutí • výstava • Galerie - Antik Hotel Sofia • denně • tel. 461 613 191 
od 24. 4. do 31. 5. Václav Mach-Koláčný: Střípky post-atomové renesance • výstava • Galerie - Antik Hotel Sofia • denně • tel. 461 613 191

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

4. 4. Ne od 17.00 ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA - Francouzská animovaná pohádka pro malé i velké. Režie: Luc Besson. 90 min.,
vstupné 70 Kč

4. 4. Ne NA HRANĚ TEMNOTY - Film USA/VB. Propracovaný detektivní thriller s Melem Gibsonem, Ray Winstone, Caterina Scorsone, 
Danny Huston aj. Režie: Martin Campbell. T., 105 min., vstupné 70 Kč • od 15 let

6. a 7. 4. Út, St KNIHA PŘEŽITÍ - Film USA. Denzel Washington v hlavní roli filmu Kniha přežití - post-apokalyptický příběh, kdy osamělý muž putuje 
napříč Amerikou. Režie: bratři Hughesovi. T., 115 min., vstupné 70 Kč • od 12 let

8. a 9. 4. Čt, Pá KAWASAKIHO RŮŽE - Film ČR. Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší. Hrají: Martin Huba, D. Kolářová, 
L. Vlasáková aj. Režie: Jan Hřebejk. 100 min., vstupné 65 Kč

11. 4. Ne LÍTÁM V TOM - Film USA. Příběh muže, který žil s hlavou v oblacích. Hrají: George Clooney, Vera Famiga, Jason Bateman aj. Režie: 
Jason Reitman. T., 105 min., vstupné 60 Kč • od 15 let

13. - 16. 4. Út - Pá DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ - Film ČR. Komedie je natočená podle slavné stejnojmené knihy Miloslava Švandrlíka. Hrají: J. Šmíd, 
E. Holubová, J. Langmajer aj. Režie: Zdeněk Troška. 115 min., vstupné 75 Kč

18. 4. Ne od 17.00 RÁNO MEZI ZVÍŘÁTKY - Barevný dokument 23 minut, ze života zvířátek při ranní rozcvičce a snídani v pražské ZOO pro děti, 
komentář mluví K. Höger. Následují animované pohádky. Vstupné 30 Kč

18. 4. Ne NEBE, PEKLO... ZEM - Film Slovensko/ČR. Mladá baletka Klára (Zuzana Kanócz) má před sebou úspěšnou kariéru a zároveň bolestný 
vztah jí umožní poznat dvě hraniční polohy lásky - nebe i peklo, aby našla i zem... Režie: Laura Siváková. 95 min., vstupné 65 Kč • od 15 let 

20. a 21. 4. Út, St PROKLETÝ OSTROV - Film USA. Někdo tu schází. Hrají: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer aj. 
Režie: Martin Scorsese. T.,135 min., vstupné 65 Kč • od 15 let

22. 4. Čt BABYLON A.D. - Film USA/Francie/VB/. Vin Diesel v hlavní roli sci-fi thrilleru Mathieu Kassovitze. Dále hrají: Gérard Depardieu, 
Michelle Yeoh aj. T., 90 min., vstupné 65 Kč • od 12 let

23. 4. Pá KUNG FU KYBORG - Hong Kong 2009. Akční sci-fi komedie. Čínská odpověď na Transformers. Hrají: Jun Hu, Betty Sun, Jacky 
Wu aj. Režie: Jeffrey Lau. T., 100 min., vstupné 60 Kč • od 12 let

25. 4. Ne MAMUT - Kino Art. Film Švédsko, Německo, Dánsko. Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Hrají: Gael Garcia Bernal, 
Michelle Williams, Marife Necesito aj. Režie: Lukas Moodysson. T., 120 min., vstupné 75 Kč 

26. 4. Po od 9.30 DO POHÁDKY ZA ZVIŘÁTKY I. - Pásmo dětských pohádek pro nejmenší. Vstupné 20 Kč

27. - 30. 4. Út - Pá ŽENY V POKUŠENÍ - Film ČR. Komedie s hvězdným hereckým obsazením v čele s Eliškou Balzerovou v životní filmové roli. 
Dále hrají: Lenka Vlasáková, V. Kubařová, Vojtěch Dyk, J. Macháček, Roman Zach aj. Režie: Jiří Vejdělek. 115 min., vstupné 75 Kč
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Zajímavé africké exponáty 
v Regionálním muzeu v Litomyšli

V pátek 19. března byla v Litomyšli, za účasti velvyslan-
kyně Jihoafrické republiky Celie Sandry Bothové, zahá-
jena výstava Dr. Emil Holub - africký cestovatel.
Ve spolupráci s Kulturním domem města Holic ji připra-
vilo místní regionální muzeum. 
Expozice byla koncipována jako putovní. Oproti před-
chozí instalaci v Lázních Bohdaneč však byla podstatně
rozšířena a doplněna. „Jsem velice rád, že po řadě
putovních výstav, které víceméně byly papírové, jde
o jednu z těch prvních větších, kde máme i trojrozměr-
né předměty. Tyto věci jsou alespoň malou ukázkou
toho, co všechno Emil Holub z Afriky přivezl,“ uvádí
starosta Holic Pavel Hladík a ředitelka Památníku
Dr. Emila Holuba Marcela Jeřábková jeho slova dále
rozvíjí: „Vybrali jsme například dokumentační fotogra-
fie. Bohužel ze života dr. Emila Holuba jich příliš není.
Většina jich je ale zde vystavena. Předměty, které zde

Druhá zleva je velvyslankyně Jihoafrické republiky Celia
Sandra Bothová, vzadu učitelé speciální školy Svítání z Par-
dubic, kteří vernisáž výstavy ozvláštnili hrou na nástroje
afrických domorodců, foto Jana Bisová  

Po stopách E. Holuba 
v dnešní Africe
Ve středu 14. dubna v 17.00 se v Regionálním muzeu
v Litomyšli (RML), v rámci probíhající výstavy o Emilu
Holubovi, uskuteční přednáška Po stopách Emila Holu-
ba v dnešní Africe. RNDr. Hynek Adámek, redaktor
National Geographic Česko, přiblíží ve svém povídání
o dnešní Jihoafrické republice, Botswaně, Zimbabwe
a Zambii život na místech, která náš nejslavnější cesto-
vatel po Africe, Emil Holub, jako první běloch podrobně
popsal a zmapoval.                         Petr Chaloupka, RML

Ohlédnutí za Salonem 
M. D. Rettigové

vidíte, jsou jednak součástí naší stálé expozice, a také
jsou z našich depozitářů.“ Návštěvníci mají možnost si
prohlédnout sbírky, které Emil Holub tvořil již za dob
svých studií, ale také věci, které přivezl z Afriky. Sou-
částí expozice jsou rovněž jeho kresby. Nechybí ani
Holubovi následovníci - cestovatelé, jež Afriku navští-
vili již na začátku 20. století. V rámci litomyšlské výsta-
vy najdeme i některé zajímavosti. „Určitě jí je vitrínka
o Růženě Holubové, což byla velice silná žena. Pak zau-
jme model marockého bojovníka, a ačkoli to není před-
mět z naší expozice, tak děti určitě upoutá chýše,“
prozrazuje Marcela Jeřábková.   
Výstavu doplňuje celá řada interaktivních prvků
pro děti, které si mohou například pohrát ve zmiňova-
né slaměné chatrči, vyzkoušet masky afrických bojov-
níků, či kreslit africká zvířata. „O víkendech budou
probíhat prohlídky s lektory. Součástí budou i komen-
tovaná prohlídka pro veřejnost 14. dubna v 10.00,“
sděluje pracovnice Regionálního muzea v Litomyšli
Renata Kmošková. Výstavu můžete navštívit až do 25.
dubna.                                                                            -red-

Oslava výročí Sboru paní a dívek byla důstojným připo-
menutím spolkové činnosti jednoho z mnoha spolků
v Litomyšli. Někomu se může zdát, že 15 let není důvo-
dem k oslavě. Dnes je doba taková, bohužel, že se lidé
spíše uzavírají do sebe a někdejší spolková činnost
upadá.  Vzácní hosté ze Všeradic, rodné obce M. D.
Rettigové, byli velmi překvapeni milou atmosférou
Smetanova domu. Chceme poděkovat všem ženám,
které na tento večer zapůjčily poklady svých babiček
a maminek v podobě nádherných zástěrek a my jsme
jimi mohly vyzdobit sál Smetanova domu. Zvláštní
poděkování patří všem sponzorům našeho večera.
Jsou to: Město Litomyšl, Galerie de Lara, firma LTC
Vysoké Mýto a.s., MUDr. Ivana Veselíková, firma
ELKOR, Jiří Švec - ovoce zelenina. 

Jindřiška Kubíčková, jednatelka sboru 
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Na apríla nevážně

Pan Skřiváček, který zaparkoval automobil do podloubí,
rozhodně nebyl první, kdo s podobným nápadem při-
šel. 

„Nechte náměstí koňovi!“, znělo ze třmenů a sedel
na Smetanově náměstí. Na tom, že by dva středně velcí
koně zabrali jen jedno parkovací místo, asi něco bude.

Takhle to dopadne, když při řezání zatáčky na R35
dojde palivo. Opuštěná cirkulárka neměla SPZ, natož
pak STK a řidiče se vypátrat nepodařilo.

Tohle město
je prostě

k špapání...

Schvalování městského rozpočtu se poprvé účastnila
i kartářka. Můžeme prý zůstat klidní - pokud nenapustí-
me nový bazén až po okraj, v kase možná i něco zbyde.

Síť běžkařských stop kolem města je už tak nepřehled-
ná, že se nám někteří občané bez orientačního smyslu
vracejí z tratí až po několika týdnech.

“No fakt, Pájo.
Litomyšl první
ligu nekope”.  

Rodí se v Lito-
myšli tak
maličké děti,
nebo se líh-
nou tak velká
kuřata?

Tatínku,
ten pan Kopal
byl astronom
nebo spíš
astronaut?

Pronajmu menší byt 
starší paní 70 –75 roků. 

Levně. Tel. 732 487 997

Prodám RD v Litomyšli 
za sokolovnou, zap. rekonstrukce, 4+1,
koupelna, 2x WC, garáž, kůlna, NE RK!

Tel.: 605 357 269

Nabízíme k pronájmu byt 3+1
na sídlišti Dukelská v Litomyšli. 

Byt je po celkové rekonstrukci, volný dle dohody. 
K dispozici garáž do 200 m.  Tel. 602 844 946

Jóó děti, já byla docela veliká vlastenka.
Obrozenecké hnutí, to bylo moje.

Ze všeho nejvíc si ale stejně pamatuji
na Palackého a Jungmanna.

Franta miloval má zadělávaná vemínka a Pepan se zas
mohl utlouct po mých prostrkávaných telecích kejtách.

V Litomyšli žila M. D. Rettigová, autorka Domácí kuchařky
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V samotném závěru uplynulého měsíce (24. - 27.
března) se uskutečnil 33. ročník Hudebního festiva-
lu pedagogických škol, jehož pořadatelem byla
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedago-
gická škola Litomyšl. Celostátní akce, která se kona-
la pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Radko
Martínka, se zúčastnilo 15 pedagogických škol. 
Mladí hudebníci poměřili míru svých talentů a píle
v osmi kategoriích: sólový zpěv klasický, sólový zpěv
muzikálový, malé vokální soubory - komorní zpěv
a muzikál, klavír, čtyřruční klavír, dechové, strunné
nástroje a pochopitelně nechyběla ani soutěž pěvec-
kých sborů. V porotách jednotlivých soutěží zasedli
hudební odborníci jako Nanny ter Wiel z uměleckého
institutu IVAK v holandském Groningenu a němec-
kém Emdenu, Jana Nováková, pedagožka Konzerva-
toře a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze, která zároveň
pracuje jako hlasový poradce s pěveckými a herecký-
mi osobnostmi mimopražských divadel, v loňském
roce jako hlasový poradce a korepetitor pro obnove-
nou premiéru muzikálu Johanka z Arku a pro před-
stavení Šach Mat Ondřeje Soukupa a Richarda Hese,
Jana Machačová, Jiřina Macháčková, Pavel Linha
a další. Předáno bylo téměř šedesát cen a ocenění.
Velký krajíc z nich si ukrojila Pedagogická škola
Praha - Evropská a domácí VOŠP a SPgŠ. V obou pří-
padech si studenti odvezli po třinácti oceněních. Zbý-
vajících 33 cen si odnesli ostatní aktéři soutěžních
klání do Krnova, Brna, Čáslavi, Znojma, Nové Paky,
Mostu a dalších míst. 
Vyvrcholením festivalu byl sobotní galakoncert,
v jehož rámci vystoupili vítězové jednotlivých kate-
gorií a pěvecké sbory. Celý večer se nesl v duchu
Bizetovy Carmen a splňoval bezesporu po organi-
zační a muzikantské stránce ta nejpřísnější kritéria.
Za vše hovoří slova vysokoškolského pedagoga,
který působí na Masarykově univerzitě a Janáčkově
akademii múzických umění v Brně Jana Kostečky,
který festivalový galakoncert okomentoval slovy: „Z
estetického i výchovného hlediska splnil všechna
očekávání. Široký repertoár, profesionální výkony
a hlavně obrovská chuť, kterou mladí lidé do hudby
vkládají. Obdivuji učitele hudební výchovy za to, jak
se studentům věnují. Láska k hudbě, kterou jim
do jejich srdíček vštípí, jim zůstane po celý život, ať
se hudbě budou věnovat aktivně, či pasivně.“ Slovy
uznání nešetřila ani porotkyně Radka Hudečková:
„Výkony na mezinárodní úrovni. To, s jakou chutí
zpívají je obdivuhodné. Třísetčlenný operní sbor?
Tak to je rarita a úžasný zážitek.“ Během druhé části

Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s.r.o. 
Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670-1, 728 080 947
e-mail: reality@consultvk. cz
www. consultvk. cz

PRODEJ:
Vysoké Mýto - prodej luxusní vily 7+1 na okraji
města, která má vlastní zdroje a absolutní soukromí.
Nabízí velice zajímavé a nadstandardní bydlení.
Č.387. Cena: info v RK
Litomyšl - prodej panel. bytu 4+1 (81 m2) ve III.NP
blízko centra města. Nová kuch.linka, vestavěné spo-
třebiče, zasklená lodžie, nová plastová okna, původní
byt.jádro. Č.385. Cena: 1 700 000,- Kč
Litomyšl - prodej pozem.parcely 18 633 m2 k zasta-
vění 23 RD. Na území je vydáno územní rozhodnutí
a do 04/2010 bude staveb.povolení na inž.sítě. Vhod-
né pro developery. Č.383. Cena: 540,- Kč/m2

Janov - prodej staršího rodinného domu se zahradou
na slunném místě na okraji obce. Garáž, zahrada.
Č.377. Cena: 590 000,- Kč
Morašice u Litomyšle - prodej většího domu se
zahradou, garáží a venkovním krbem. Č.374. Cena:
2 700 000,- Kč
Srnov - prodej menší dřevěné chaty na okraji osady
s krásným výhledem na rybník a lesy. Č.296. Cena:
180 000,- Kč
Litomyšl - prodej bytu 1+1 (36 m2) ve III.NP blízko
centra města. Nová kuch.linka, plastová okna.
Č.372. Cena: 900 000,- Kč
Svitavy - prodej pěkného bytu 3+1 v OV, 70 m2,
v 1.NP zděného domu. Byt je kompl. zrekonstruován. 
Č.375. Cena: 1 365 000,- Kč
Sedliště u Litomyšle - prodej statku s vnitřním dvo-
rem a dalšími pozemky pro stavbu 2 RD. Č.371.
Cena: 1 220 000,- Kč

PRONÁJMY:
Litomyšl - zajímavé bydlení v bytě 4+1 (121 m2)
ve III.NP zděného domu blízko centra města s tera-
sou 32 m2. Č.353. Cena: 8 000,- Kč/měs.
Litomyšl - pronájem obchodu, kanceláří a bytů
na náměstí. Probíhá rekonstrukce, v případě zarezer-
vování možnost přizpůsobit požadavkům klienta.
Č.382. Cena: info v RK
Litomyšl - pronájem podkrov.bytu 2+kk s balkonem
v RŘD. Byt po rekonstrukci, vybaven nábytkem. Pod-
nájem pro studenty (2+3) na dobu školních měsíců.
Č.380. Cena: 1800/měs./1 osoba vč.energií
Litomyšl  pronájem kanceláře 62 m2, po rekonstruk-
ci na vysoké úrovni, chodbu možno využít jako čekár-
nu. Č.373. Cena: 9 000,- Kč/měs.
Litomyšl - pronájem neb.prostor 10-105 m2 ve II.NP,
10-140 m2 ve III.NP a 3 stav.buňky ve III.NP blízko
centra. Č.307. Cena: info v RK
Litomyšl - pronájem atypického zděného bytu 2+kk
(57 m2) ve II.NP v centru města. 
Č.344. Cena: 6 500,- Kč/měs.
Bohuňovice - pronájem zděné haly 800m2 v zem.
areálu. Elektro 220V + 380, vrata zasouvací železná
o vel.3x4m. Č.384. Cena: info v RK

zajistíme Vám kompletní realitní servis včetně
obstarání úvěru a pojištění. 

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..ccoonnssuullttvvkk..cczz

ASTROVÍKEND
DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ

24. a 25. dubna  • So 9-18 h, Ne 10-17 h
Litomyšl – zámek 

Porady s léčiteli, astrology,
diagnóza zdravotního stavu,

aut. kresba, auravideo,
irisdiagnostika, výklad z ruky a karet,
numerologie, su-jok, aura-soma atd.

Přednášky po oba dny. 
Info: 739 018 692, www.astrovikend.cz.

Profesionalita a široký repertoár - to byl
33. Hudební festival pedagogických škol

Gesto sbormistra litomyšlského KOSu Milana Motla během
vyhlášení výsledků není třeba komentovat. Jasně signalizu-
je, na jakém místě se sbor umístil.

slavnostního večera zazněly tři části světoznámé
opery. V roli Carmen se představila bývalá student-
ka litomyšlské pedagogické školy, členka pěvecké-
ho sdružení KOS a nynější studentka 6. ročníku
oboru zpěv na bratislavské konzervatoři u profesor-
ky Evy Šeniglové Miroslava Renzová. V písni Torea-
dora pak barytonista Jiří Brückler, sólista opery
Divadla F. X. Šaldy Liberec. Nastudování vybraných
částí Carmen se ujali Nanny ter Wiel, která v sou-
časné době připravuje sbory pro provedení této
opery v Holandsku a sbormistr pedagogické školy
Milan Motl. 
Organizátor festivalu posunul letošní koncepcí kva-
litativní úroveň o několik stupínků výše. Pro další
ročníky tak hodil rukavici, kterou zvednout nebude
pro jakéhokoli dalšího organizátora jednoduché.

Zuzana Fruniová, foto Milan Dvořák
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Ten, kdo „vyčistí“ zahradu ohněm,
zaplatí pokutu

Správné jarní počasí nás vyžene ven na zahrádky.
Jenže pohrabat starou trávu nebo snad ještě podzimní
listí není snadné, a tak se mnozí stále ještě obracejí k
jejich pálení. Vzít zápalky a stařinu vypálit je jedno-
dušší a méně namáhavé než poctivě hráběmi celou
plochu zbavit starého porostu. Pomáhá k tomu i přeží-
vající názor, že popel z vypáleného trávníku je dobrým
hnojivem, přispívajícím k lepšímu růstu nového poro-
stu. Konečně, koho by napadlo, že tato „metoda“
zahradnické práce může vést k nejtragičtějším kon-
cům. 
Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plo-
chách je zákonem o požární ochraně zakázáno. Hrozí
nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plo-
chu podobnou té spalované, a to po povrchu suché
vegetace, zanesením ohně větrem nebo i konvektivní-
mi proudy horkých spalin s jiskrami a v neposlední
řadě přenesením ohně v podloží. Poslední nebezpečí je
aktuální, zvláště v lesích nebo na plochách, kde je sil-
nější vrstva lesní hrabanky. Takový oheň může „dopu-
tovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po
několika dnech. Jsou známé případy, např. vzplanutí
lesa po dvou týdnech ve vzdálenosti až sedmdesáti
metrů od původního místa pálení. Bohužel jsou kaž-
doročně zaznamenávány i případy udušení lidí v kouři

a v neposlední řadě i uhoření při nezvládnutém,
původně jen malém kousku vypalované plochy. 
Ten, kdo se rozhodne „vyčistit“ svou zahradu ohněm,
může zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při plošném
vypalování porostů se dopouští přestupku dle zákona
o požární ochraně (PO), za který hrozí pokuta do 25
tisíc korun. Fyzické osoby mohou provádět kontrolo-
vané spalování hořlavých látek, např. shrabanou trávu
pálit na hromadě. 
Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby tak-
též nesmí plošně vypalovat porosty. Při spalování hoř-
lavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Podni-
kající právnické a podnikající fyzické osoby se při
plošném vypalování porostů dopouští přestupku dle
zákona o PO, za který hrozí pokuta do 500 tisíc korun
(stejná pokuta hrozí pro nenahlášení požáru). Dále
jsou povinni spalování předem oznámit příslušnému
hasičskému záchrannému sboru kraje. Navíc dle záko-
na o PO pro fyzické osoby, podnikající právnické a pod-
nikající fyzické osoby, je povinnost bezodkladně
oznamovat každý vzniklý požár příslušnému hasičské-
mu záchrannému sboru kraje. 

Vendula Horáková, tisková mluvčí 
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje

Dobrovolní hasiči dostali cisternu
Litomyšlští dobrovolní hasiči získali do svého užívání
již druhé vozidlo, tentokrát cisternu. Tu jim věnoval
Hasičský záchranný sbor (HZS) Pardubického kraje.
Slavnostní předání Tatry 815 se uskutečnilo 17. března
u hasičské zbrojnice na Lánech. 
Sbor dobrovolných hasičů Litomyšl vznikl loni a patří
mezi jednotky požární ochrany II. „Jde o poloprofesi-
onální jednotku, kdy členové mají svá zaměstnání
a kromě toho ve volném čase drží pohotovosti. Jsou
k dispozici v případě nějakého problému,“ říká refe-
rent krizového řízení Městského úřadu Litomyšl Radek
Makovský a dodává: „V současné době má jednotka 12
členů, tedy 3 čtyřčlenná družstva.“ Vybavovaní této
jednotky se děje průběžně. Loni jim holandští kolego-
vé z Rodenu darovali první menší vozidlo, letos se
mohou pochlubit cisternou od svitavských „profíků“.
„V rámci reprodukce požárních vozidel u profesionál-
ních hasičů, kdy dostáváme vozidla nová, postupně
bezúplatně převádíme naše vozidla na obce,“ vysvětlu-
je ředitel HZS územního odboru ve Svitavách plk.
Ing. Oldřich Jedlička. „Tato Tatra 815 je vozidlo, které
má velkou zásobárnu hasiv, tedy disponuje 8 200 litrů
vody a 800 litry pěnidla. Cisterna je dobrá pro rozsáh-
lejší požáry lesů nebo nemovitostí, kdy toto vozidlo
slouží pro doplňování vody pro menší auta,“ upřesňu-
je ředitel Jedlička.   

Ovšem nový automobil s sebou přinesl „menší“ kompli-
kaci. Nevejde se do garáže lánské hasičské zbrojnice.
„Zbrojnice se musí rozšířit, protože jednotka kategorie
II. musí být vybavena cisternou,“ uvádí Radek Makov-
ský. Již v březnu tak započaly stavební práce, které
budou stát kolem 2 milionů 300 tisíc korun. Přestavba
by měla být hotová do prázdnin. Poté budou litomyšl-
ští dobrovolní hasiči konečně zahrnuti do požárního
poplachového plánu Pardubického kraje a společně
s profesionální jednotkou z Litomyšle začnou vyjíždět
k mimořádným zásahům.          Text a foto Jana Bisová

NEJLEVNĚJŠÍ PNEU V LITOMYŠLI ZA CENU INTERNETU!!!

www.LevnePNEU.com

Nové i použité pneu a disky skladem.

PNEUSERVIS – 777 339 009 • Kpt. Jaroše 405, Litomyšl

BARUM BRIL. 2 BRAVURIS 2 SAVA PERF. INTENSA HP
165/70/13  799,- 195/50/15  1.075,- 155/70/13 725,- 185/65/15 1085,-
165/70/14  925,- 195/65/15  1.199,- 185/60/14 925,- 195/60/15 1325,-
175/65/14  975,- 205/55/16  1.535,- 185/65/14 945,- 225/45/17 2250,-

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR
Provádíme: • měření EMISÍ BENZÍN
• měření EMISÍ LPG, REVIZE LPG

• opravy motorových vozidel
• příprava na STK, odvoz na STK

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

ČAJOVÝ DŮM „U VĚŽE“
Se těší na Vaší návštěvu

U nás nakoupíte:
NOVĚ od 7. 4. 2010: CHLAZENÉ VÝROBKY:

TOFU, JOGURTY, KOZÍ VÝROBKY a další...
• zdravou výživu a bezlepkové potraviny
• sportovní výživu a potravinové doplňky

• evropské bylinky,čaje,kávu a tinktury
• suché plody /balené i vážené/ • peruánské

byliny a koření • přírodní kosmetiku
Najdete nás v ulici Ropkova

(bývalá cukrárna vedle radnice)
Nahrazujeme zaniklou zdravou výživu ELÁN!!

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA,
Vás zve na tradiční

Zpěvy páteční
aneb posezení při večeři

s živou hudbou pořádané
v pátek 16. 4. 2010 od 19.30 hodin.

V průběhu večera zazpívají a zahrají
slečna Jílková a slečna Vargicová.

Těšíme se na Vaši návštěvu, rezervace
na telefonním čísle 461 615 338.

MAX ART
– ART MÓDA
Smetanovo nám. 38, Litomyšl

Tel.: 461 615 612
DOPRODEJ DĚTSKÉHO ZBOŽÍ

VE VELKÝCH SLEVÁCH 
Nabízíme dámské

a pánské bezešvé prádlo
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Líšnický puchýř
TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu 17. dubna Turistický
pochod Líšnický puchýř - IX. ročník: Vzpomínka
na pochod „Přes pět vesnic a jednu přehradu: Trasy: 8 –
16 - 32 km je možné absolvovat pěšky i na kolech,
64 km asfalt – kolka. Start pochodu je od Sokolovny
Líšnice 8.00-10.00. Cíl naleznete tamtéž do 19.00.
Startovné činí 30 Kč. Každý účastník obdrží oplatek
a čaj na trase. U sokolovny bude připraveno posezení
s možností občerstvení. Na malé i velké turisty se těší
pořadatelé!
Více na: www.pochody.cz a www.obeclisnice.cz.

Oslava Dne Země, aneb jaké ovzduší
dýcháme v našem městě

Zima má odzvoněno, jaro přišlo mezi nás. Stalo se již
dobrým zvykem, že si s příchodem jara připomínáme
Den Země, který připadá na 22. dubna. Ani letos jsme
na matičku Zemi nezapomněli. Pro letošní rok jsme si
ve spolupráci s firmou ENVItech Bohemia s. r. o. při-
pravili přednášku na téma: „Čisté ovzduší, věc nás
všech“. Přednáška bude zaměřena na vliv člověka
na znečištění ovzduší a potřebu změny přístupu a myš-
lení člověka. Zároveň bude probíhat měření čistoty

vzduchu v Litomyšli. Monitorovací stanici, poskytující
údaje o stavu ovzduší, si budou moci děti prohlédnout
21. dubna v 10.00 v areálu II. mateřské školy v Lito-
myšli, pro dospělé bude prohlídka připravena 21.
dubna ve 14.00 tamtéž.        
Každý, komu není ekologie cizí, či každý, kdo se chce
dozvědět něco nového a zajímavého, je srdečně vítán.
Na setkání s vámi se těší kolektiv II. MŠ Litomyšl

Hana Kosková, ředitelka II. MŠ

Přednáška
MUDr. Ivana Rusnáka
Svými strhujícími přednáškami zaujal u nás poslucha-
če již dvakrát. V roce 2007 hovořil na téma „Záhady lid-
ské duše“ a v roce 2008 „Žena, muž, dítě, rodina –
zdraví“.
Dne 22. dubna v 18.00 bude v Lidovém domě hovořit
na téma „Pohyb, zákon Stvoření a zdraví“. Zamýšlíme
se také nad pohybem v rovině duchovní?
Nenechte si ujít vzácnou příležitost setkat se s tímto
charismatickým a zkušeným lékařem. Vstupné 70 Kč,
studenti a důchodci 40 Kč. Srdečně vás zve

Božena Javůrková

Astrovíkend s podtitulem
Dny tajemna a zdraví

II. esoterický festival – Astrovíkend, který nese podti-
tul Dny tajemna a zdraví se uskuteční v prostorách lito-
myšlského zámku v sobotu a v neděli 24. a 25. dubna.
V sobotu od 9.00 do 18.00 a v neděli od 10.00 do 17.00
budete mít možnost poradit se s předními léčiteli
a představiteli nejrůznějších esoterických disciplín
o svých zdravotních i osobních problémech. Přes pade-
sát odborných lektorů je připraveno si s vámi pohovo-
řit.
Součástí dvoudenního festivalu je i bohatý program
přednášek, které budou probíhat ve dvou sálech sou-
časně a nepřetržitě po celou dobu konání akce. Pro-
střednictvím přednášek se budou odborní lektoři
věnovat zdravotnímu stavu, formám detoxikace, posí-
lení imunitního systému, léčebné metodě Su-jok. Sez-
námit se můžete i s možnostmi výkladu snů, s dávnými
věšteckými praktikami, ale i s blahodárným působením
pyramidální energie.
V rámci esoterického festivalu se uskuteční i zajímavý
hudební program. Zazní Andělský koncert v podání
Rolanda Santého, meditativní hudba, poslechneme si
indickou hudbu, oceníme nádherné tóny tibetských
mís atd., seznámíme se se zdravotním pojetím orientál-
ního tance.
K otázkám zdraví, partnerských vztahů i k otazníkům
spojeným s budoucností i k problémům současnosti se
vyjádří astrologové, numerologové, kteří berou
v úvahu řeč data narození, chiromanté, pro něž je
zrcadlem životní pouti naše dlaň, ale i kartáři, věštky-
ně atd. Zdravotní stav je v hodnotovém žebříčku
našich priorit na prvním místě. Zjistit, jak jsme na tom
se svým zdravím, můžete prostřednictvím řady metod,
jež budou na Astrovíkendu zastoupeny. Momentální
problémy mohou návštěvníci konzultovat také s psy-
choterapeuty, specialisty na detoxikaci organismu,
zdravou výživu, obezitu, se všemi těmi, kteří dokážou

dát směr uplatňovaným slovům – zdravý životní styl.
Na Astrovíkendu se také setkáte s disciplinami One
Brain a Bachovy esence, Aura – soma, které pomáhají
k odblokování stresu. Bude zde zastoupena i automa-
tická anatomická kresba, jež napomáhá v řešení aktuál-
ních i budoucích zdravotních problémů. Těšit se můžete
na starou indickou léčebnou metodu Ajurvéda, která
doporučuje optimální způsob stravování. Součástí bude
také léčitelství z různých pohledů, práce s virgulemi
a kyvadlem, řešení partnerských a mezilidských vztahů,
práce na sobě samých s pomocí vlastní bioenergie.
Pohlazení po duši budou zastupovat na Astrovíkendu
nejrůznější duchovní disciplíny – vyladění čaker, tvor-
ba a výběr mandal (harmonizujících obrázků pro jedno-
tlivce), harmonizace čaker s pomocí vzácných tónů
tibetských mís.
Esoterický festival představí i knižní tituly, doplňky
zdravé výživy, esoterické pomůcky, kameny, amulety
a talismany z Peru. Informace o programu na tel.: 739
018 692, www.atrovikend.cz.

Marcela Prošková, foto Jana Bisová

Jarní koncert
s Jarní romancí 
Mužský pěvecký sbor ve spolupráci se Sborem paní
a dívek, Vlastimilem a KOSem připravuje na 6. května
jarní koncert, který bude věnován vzpomínce na skla-
datele Zdeňka Fibicha. 
Zdeněk Fibich (1850-1900) patří k předním českým
skladatelům druhé poloviny 19. století. Jeho tvorba je
velmi rozsáhlá, ale v současnosti bohužel přehlížená,
většina lidí zná jen jeho slavný Poem ze selanky
„V podvečer“. Jeho tvorba v oblasti scénického melod-
ramu je však  největším přínosem pro evropskou
hudební kulturu. 
Na litomyšlském jarním koncertu zazní Fibichův
melodram „Štědrý den“ a kantáta pro sóla a smíšený
sbor na slova J. Vrchlického „Jarní romance“ („Byl jed-
nou jeden kouzelník, ten v ledném bydlel hradu…“)
V letošním roce si připomínáme 130. výročí prvního
provedení této  oblíbené kantáty. 
V první půli koncertu přednesou opomíjené árie z čes-
kých oper mladí pěvci z Litomyšle a okolí, které lito-
myšlští posluchači znají z loňského uvedení Blodkovy
opery „V studni“ a Rybovy „České mše vánoční“. Arie
Vaška, Kecala, Jeníka, Dalibora, Ježibaby, Vodníka aj.
přednesou M. Motl, V. Boštík, L. Krejčí, M.
Trávníček, M. Renzová, R. Hudečková a K. Vonruško-
vá. Klavírní doprovod celého večera přislíbil nastudo-
vat  Jiří Pašek. 
Jarní koncert litomyšlských sborů a sólistů se usku-
teční  6. května v 19.30 v malém sále Smetanova domu
v Litomyšli. Všichni jsou zváni k hudebnímu přivítání
letošního jara!                                             Otakar Karlík

Koncert Dechového
orchestru
Smetanova domu
Ve středu 28. dubna v 19.30 ve Smetanově domě se
bude konat další z koncertů Dechového orchestru Sme-
tanova domu Litomyšl (DOSDL). Tradiční jarní koncert
bude tentokrát věnován životnímu jubileu významné-
ho hudebníka a skladatele Josefa Jiskry, litomyšlského
rodáka, který v současnosti žije a působí v Německé
spolkové republice. V programu koncertu zazní skladby
nejenom z jeho autorského pera, ale i další autoři, jako
P. I. Čajkovský, J. Praveček, R. Piskáček, američtí skla-
datelé J. Williams a L. Bernstein, ale samozřejmě
i česká lidová písnička. Jako sólisté se představí zpěvá-
ci Eva Vaverková, Ludmila Hrodková, Jan Boštík a Jan
Sisr. Přijďte si užít hezký večer s dechovým orchestrem.
Těšíme se na vás. 

za DOSDL Jiří Tomášek, dirigent orchestru

Vycházka 
Nedošínským hájem
Dne 22. dubna vás zveme na jarní vycházku, kde spo-
lečně oslavíme Den Země. 
Jak se tam dostanete? V 8.15 odjíždí autobus MHD ze
zastávky na autobusovém nádraží. Sraz účastníků
bude na obrátce žlutého autobusu v Nedošíně v 8.40. 
Přijďte přivítat jaro, budeme poznávat stromy, květiny,
ptáky. Odborný doprovod a odpověď na zvídavé otázky
zajistí pan Lubor Urbánek z Domu dětí a mládeže.           

Jana Foltová1.nekuřácká
restaurace
v centru Litomyšle

Každý den
můžete vyhrát
oběd zdarma.

Přijďte ochutnat
svou výhru!

Obědy podáváme od 11 do 15 hodin

Restaurace
v Lidovém domě
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Elektrick mann - „orchestr“ z Valašska

V pátek 23. dubna vystoupí poprvé v Music Clubu
Kotelna skupina Elektrick Mann.
Populárně zábavný orchestr z Valašského Meziříčí pro-
dukující muziku na pomezí hip-hopu, hard core
a punku. Jak „Elektrický Pán“ sám tvrdí jde o alkorap.
Za dobu své existence (založeno 1994) se stali přede-
vším mezi mladší generací kultovním pojmem a jejich
pirátské kopie nechybí snad na žádné pořádné akci.
Úspěch spočívá v naprosto uvolněné bezbřehé prezen-
taci tří rozdílných glosátorů (ICE-B, L.S.I., Mukas),

kteří na posluchače chrlí za výrazného rytmického
doprovodu své již takřka zlidovělé texty popisující
karikatury a mimikry jejich domovského města. Vše
v jim typickém slangu mladých a plném vtipných slov-
ních obratů. Kapela si na nic nehraje a má naprosto
ležérní přístup s notnou dávkou originality. Hlavní její
devizou jsou hojná živá vystoupení v klubech a na fes-
tivalech po celé republice. Veškerá mediální prezenta-
ce této formace je vždy perlou a dopadá většinou
skandály a následnými zákazy. Páni si zkrátka svou
bezstarostnou jízdu užívají plnými doušky a zjevně jim
to jen nahrává do jejich karet popularity. Mezi posled-
ní husarské kousky patří např. jejich nesouhlas s cen-
zurou nového alba Kokar Pičkan vydavatelem
Monitor-EMI a následné vypovězení smlouvy s tímto
mamutím labelem. To, po čem jiné kapely touží
po celou kariéru, prostě jednoduše hodili do koše
a rozhodli si desku vydat vlastními silami. No a byl to
zjevně dobrý krok, který je opět posunul na výsluní
mediálního zájmu a poptávky po albu… 
Začátek koncertu je naplánován na 20.00. Vstupenky
lze zakoupit pouze na místě v den koncertu za 130 Kč.
Více na www.elektrickmann.com.

Milan Kalibán, foto promo foto

Vypsaná fixa
vystoupí Kotelně
Pardubická punk-rocková čtyřka Vypsaná Fixa vydala
v loňském roce své páté studiové album nazvané Kle-
not. K této desce se kapela vydá na jarní celorepubli-
kové turné, v rámci něhož vystoupí v pátek 16. dubna
v litomyšlském Music Clubu Kotelna. 
Vypsaná Fixa patří mezi nejlepší domácí koncertní
kapely. Aktuální album Klenot skupina natočila v Ang-
lii v zahraniční produkci. Pilotní singl Holka s lebkou
úspěšně bodoval v televizních a rádiových hitpará-
dách. Samozřejmě během rozjetého koncertu dojde
i na starší hity jako 1982, Domácí motokrosař, Mažo-
retka a mnoho dalších.  Vstupenky lze zakoupit v před-
prodeji v Knihkupectví Paseka a v MC Kotelna
za 150 Kč. Na místě v den koncertu za 180 Kč. Více
na www.vypsanafixa.cz a www.mckotelna.cz.

Milan Kalibán, foto promo foto

Pozvánky 
do Regionálního muzea
Výstava Putování Pobaltím se v Regionálním muzeu
v Litomyšli uskuteční od 17. dubna do 9. května. Foto-
grafická výstava nabídne pohled na řadu památek
a zajímavostí, nacházejících se v Litvě, Lotyšsku
a Estonsku. Snahou je přiblížit v České republice ne
příliš známá místa Pobaltí. 
O státech při Baltském moři jsme měli možnost nejvíce
slyšet v souvislosti s jejich vstupem do Evropské unie
a dále při nástupu hospodářské krize. Chladný severo-
východ Evropy však ukrývá i bohatou historii.
Výstava Barbie a její svět (fenomén panenky Barbie
1961-2009 ze sbírky Miluše Lublinerové) je v programu
Regionálního muzea od 8. května do 31. července. 
Panenka Barbie je známá po celém světě. Se všemi
oblečky, doplňky, autíčky, poníky, domečky se vším,
na co si vzpomenete, je prostě neodolatelná. Stejně
jako její urostlý partner Ken. Ve světě panenky Barbie
nechybí nic a vše je dokonalé. Dokonce ji oblékali
i největší módní návrháři od Christiana Diora až
po Giorgia Armaniho či Gianniho Versaceho. Barbie je
zkrátka celebritou, navzdory tomu, zda se nám to líbí
nebo ne a její svět přitahuje pozornost napříč všemi
kontinenty.                                                                   -red-

Pozvánka na turnaj
v mariáši
V neděli 25. dubna proběhne již třetí ročník turnaje v
mariáši na Veselce. Milovníci mariáše přijďte k nám
strávit jedno nedělní odpoledne vaší oblíbenou hrou. 
Prezentace se koná od 12.00 do 12.45, hrát se začíná
od 13.00. Místo konání: Restaurace Veselka, T. Nová-
kové 64, Litomyšl. Registrovat se můžete na tel.: 775
998 869. I letos získají první tři hráči hodnotné ceny.

Lenka Seklová

Setkání 
s Milošem Rejchrtem
Místní skupina České křesťanské akademie (ČKA)
srdečně zve na setkání s Milošem Rejchrtem, který byl
postupně evangelickým farářem, topičem, mluvčím
Charty 77, vedoucím náboženské redakce Českého
rozhlasu, učitelem, naposledy farářem v Kobylisích. Je
znám i jako autor mnoha písní (zpěvník Svítá), do češ-
tiny převedl Dezertéra Borise Viana. 
Tématem setkání bude Charta 77 a křesťané. Akce se
uskuteční v pondělí 19. dubna od 19.00 v zámeckém
pivovaru (v kapli).                    za ČKA Věra Pleskotová

Kurz trénování
paměti pro veřejnost

Prodám byt 1+1 
na ulici 9. května v Litomyšli. 50 m2, cihlový, 2. NP, 
balkón, plastová okna, půda, sklep 15 m2, dřevník.

Cena: 1 180 000 Kč. Tel.: 732 433 076

www.bclit.org

Jsme tu pro vás:
Po – Čt:
17.00 – 24.00
Pá:
14.30 – 01.00
So, Ne:
14.00 – 01.00

Billard Centrum
Litomyšl

50%
sleva
na kulečník

o víkendech

v Lidovém domě

kulečníková
herna

Tento kurz je určen všem, kteří chtějí získat základní
přehled o tom, jak naše paměť funguje a naučit se pou-
žívat některé základní mnemotechnické pomůcky. 
Kurz je věcný a rychlý, není tam mnoho času na procvi-
čování. Skládá se z pěti lekcí. Začíná v pondělí 19.
dubna v 17.00 v přednáškovém „sálku“ městské kni-
hovny. Počet míst je omezen, proto se, pokud máte
o kurz zájem, přihlaste v Městské knihovně Litomyšl
na tel. čísle: 461 612 068 nebo na emailu: pekniko-
va@knihovna.litomysl.cz. Iva Pekníková 

Čaj na stojáka s uskupením Romanika
Divokost, temperament a emoce – to vše v sobě skrý-
vá slovenské hudební uskupení Romanika v čele
s nespoutanou zpěvačkou Ikou Kraicovou, o které
publicista Jiří Černý prohlásil, že má hlas jako Zuza-
na Michnová v počátcích Marsyas. 
Duší Romaniky jsou rómská zpěvačka, autorka
a kytaristka Ika Kraicová a nenápadný kontrabasis-
ta Roman Kraic. Autorkou textů je literárně oceněná
poetka Eva Luka. Jejich umění budeme moci ocenit
na místě, které se k tomu hodí mimořádně – posled-
ní středu v dubnu (28. dubna) vystoupí v litomyšl-
ské Čajovně v muzeu. 
Ika Kraicová v osmdesátých letech působila ve sku-
pině TBC (Trnavský bluesový cech), později spolu-
pracovala s Idou Kellerovou. Sama poté založila
skupinu Romanika. V její tvorbě je jasně patrné
okouzlení světem a mytologií romské kultury
a jasně se přeneslo i do jejího dosud posledního pro-
jektu Vlčie balady. Balady vznikly v úzké spolupráci

obou autorek a představují metaforický poeticko-
mystický pohled do ženského světa. Na rozdíl
od předcházejících projektů, na nichž Ika Kraicová
pracovala, jsou Vlčie balady spíše jejím sólovým
albem. Hudební, pěvecká a vlastně i textová složka
je otesána na dřeň. „Naživo jsou Vlčie balady silný
zážitek - výrazný hlas, netradiční texty a expresivní
přednes jsou hlavními pozitivy, kvůli kterým si stojí
za to nenechat koncert ujít,“ vysvětlují návštěvníci
jejich vystoupení. 
I když není Ika v Čechách příliš známá, čeští hudeb-
ní experti už o ní ví. „Svůj silný, hegerovsky pevný
alt však stupňuje až k napětí, jaké mívala mladá
Zuzana Michnová v začátcích skupiny Marsyas.
Dechu má jak lokomotiva, dost pro zvlněná tempa,
hlasitost i přelévání ostrých zvukových barev,“
napsal o ní například český přední hudební publicis-
ta Jiří Černý. Pořad Čaj na stojáka začíná v 19.00.

Kamil Novotný

oslava 40 let od založení kapely
sál U Černého orla, 16. 4. 2010 ve 20 hod.

The Night’s Joy
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Den Země 2010 v Litomyšli
Den Země pořádá již tradičně Dům dětí a mládeže
(DDM) ve spolupráci se Střední zahradnickou školou
a Speciální základní školou za podpory Města Litomyš-
le. Série akcí začíná tentokrát už ve čtvrtek 15. dubna
tou největší – Soutěžním dopolednem pro základní
školy z Litomyšle a okolí, které se uskuteční v Zámec-
kém areálu. Současně budou jednotlivé mateřské,
základní i střední školy prezentovat své Ekologické
projekty, programy a nápady na Smetanově náměstí.
V pondělí 19. dubna odpoledne zveme na odpolední
soutěž Hledáme přírodovědce pro XXI. století. Soutěž
je určena žákům základních škol a odpovídajících roč-
níků gymnázia a je zaměřena na poznávání chráně-
ných druhů živočichů a rostlin. Výsledky jsou
hodnoceny podle věku účastníků. Nejlepší soutěžící
získají knižní odměny.
V úterý 20. dubna dopoledne se děti z mateřských škol
z města i okolí vydají na Přírodovědnou stezku v areá-
lu DDM Litomyšl. 
Ve čtvrtek 22. dubna pořádáme pro veřejnost oblíbe-
nou Exkurzi do Nedošínského háje s odborným výkla-
dem. Odjezd autobusu MHD z autobusového nádraží je
v 8.15, sraz účastníků je v 8.30 v Nedošíně Na obrátce.

V pátek 23. dubna dopoledne bude v areálu DDM opět
připravena Přírodovědná stezka pro děti z mateřských
škol.
Do Nedošína se vydáme také v sobotu 24. dubna
na tradiční Rodinné odpoledne. Od 14.00 do 17.00 vás
na hřišti a v areálu restaurace Na Žabárně budou čekat
různé hry, soutěže a Přírodovědná stezka.

Eva Pecháčková, foto Hana Plíhalová Šafaříková

Večer klavírní improvizace
Večer klavírní improvizace je poněkud netradičně
pojaté koncertní vystoupení, jehož originální a neopa-
kovatelnou podobu vytváří jeho protagonista –
hudební skladatel a klavírista Jiří Pazour – společně se
svými posluchači. 
Koncert bývá obvykle zahájen řadou, do určité míry
předem promyšlených, improvizačních kreací např.
variacemi na lidovou píseň či jinou známou melodii
v různých hudebních stylech. Posluchači tak mohou
na známém tématickém materiálu srovnat např.
hudební řeč baroka, klasicismu, romantismu, impresi-
onismu, některých kompozičních směrů 20. století
nebo jazzu či pop-music. Následují improvizace mimo-
hudební, v nichž dochází ke ztvárnění určitých nálad,
impresí atd. Poté obyčejně přicházejí na řadu tzv. sty-
lové posuny známých skladeb, nechybějí ani improvi-
zační kreace na témata známých evergreenů.
Jednotlivá čísla koncertu jsou propojena průvodním
slovem, které posluchačům do určité míry naznačí,
o jaký druh improvizace se momentálně jedná.
Do průběhu druhé části koncertu již vstupují poslu-
chači jako spolutvůrci programu. Kdokoli z přítom-
ných má možnost v libovolné podobě poskytnout
tématický materiál pro improvizaci a navrhnout způ-
sob zpracování. 

Jiří Pazour absolvoval v roce 1991 Konzervatoř
v Praze, obory skladba (Vadim Petrov) a klavír (Vladi-
mír Topinka). Poté pokračoval ve studiu skladby
na Akademii múzických umění u prof. Václava Riedl-
baucha. Jeho činnost je možno shrnout do tří oblastí:
kompoziční, koncertní a pedagogické.
Jako skladatel se věnuje tvorbě orchestrálních,
komorních i sólových skladeb. Jeho kompozice jsou
pravidelně vysílány Českým rozhlasem, vydávány
na zvukových nosičích a jsou na pravidelném reperto-
áru špičkových českých i zahraničních sólistů a soubo-
rů. Vedle toho se též věnuje tvorbě hudby scénické
a užitkové zasahující do různých žánrů.
Sólová koncertní činnost Jiřího Pazoura je zaměřena
převážně na klavírní improvizaci. Od roku 1995 působí
pedagogicky na pražské konzervatoři. Na této škole
vyučuje hudebně-teoretické předměty a klavírní
improvizaci. Večery klavírní improvizace Jiřího Pazou-
ra si získávají svojí dynamikou, spontánností a rozma-
nitostí velkou popularitu jak doma, tak i v zahraničí.
Vedle České republiky vystupoval v Německu, Polsku,
na Slovensku, ve Francii a v Anglii.
Jiří Pazour vystoupí na zámku v Litomyšli 13. dubna
v 19.30 v rámci Litomyšlských hudebních večerů.
Srdečně vás zveme!                          Jiřina Macháčková

Klub českých turistů Sloupnice vás zve na 36. ročník
turistického Pochodu sloupenskými lesy, který se
uskuteční 8. května. Start od 7.00 do 9.30 na fotbalo-
vém hřišti ve Sloupnici. Pěší trasy 8, 15, 25 km, cyklot-
rasy 17, 45, 80 km. 
Na trasách i v cíli bude zajištěno občerstvení, pro děti
vystoupí kouzelník. K poslechu zahraje kapela Betty
z Letohradu. Doprava z Litomyšle bude upřesněna
na plakátech a v dalším vydání Lilie. 

Pavel Havlíček

Srdečně Vás opět zveme dne 22. 4. 2010

dermatokosmetické
vyšetřování pleti

na dermatokosmetické vyšetřování pleti,
které zaštiťuje francouzská firma Avene, 

tentokrát se zaměřením na solární poradenství.
Dozvíte se, jaký jste fototyp, jaký ochranný
přípravek je pro Vaši pokožku nejvhodnější.
Současně bude probíhat i klasická typologie
pleti. Vzhledem k velké oblibě tohoto vyšet-
řování doporučujeme se objednat předem.

Lékárna U Slunce, Litomyšl

Kamenictví 4K
Karel Kopecký, 561 18 Němčice 87

Tel.: 461 610 227, 776 643 713
• Kompletní kamenické 

a kamenosochařské práce
• Výroba kuchyňských desek 
a jiných interiérových doplňků.

• Dlažební kostky světlé a tmavé

Služby osobního charakteru:
Poradenství ve výživě. Sestavování jídelníčků.
Vyrovnání meridiánů v těle jin a jang. Úleva
od bolesti na těle i na duši. Kurzy osobního
rozvoje - Osobní síla skrze uvědomění, Kurz
sebepoznání - klíč k hojnosti, Láska duše.
Vykládání z karet, numerologie.
Regenerační a rekondiční služby
Masáže sportovní, rekondiční, relaxační,
čínská, indická antistresová hlavy, manuální
lymfodrenáž.
www.salonvivien.cz, www.reiki-srt.com
tel. 722 926 684

Přednáška v centru Grácie
Téma - Aura, Intuice, Meridiány v těle, 
Základy výživy aneb jak se správně stravovat 
Dietologie, poruchy příjmu potravy.
dne 12. dubna 2010
salón Vivien od 17 hod., cena 80 Kč

Téma -  Reinkarnace, Léčení barvami, Čakry
Základy výživy aneb jak se správně stravovat 
22. dubna od 17 hod., cena - 80 Kč

Te
ra

pi
e 

př
ír

od
ní

 ce
st

ou

Memoriál bratří Klejchů
vyhlášením výsledků a dekorováním vítězů. Návštěv-
níkům, které klub srdečně zve i soutěžícím, přejí
hezké prvomájové počasí členové letecko-modelářské-
ho klubu. 

za Letecko-modelářský klub Litomyšl Jindřich Krčmář

Letecko-modelářský klub (LMK) Litomyšl pořádá
v sobotu 1. května, v tomto století druhou, soutěž
volně létajících modelů na letišti Aeroklubu (AK)
Polička. Začátek akce je naplánován na 8.00. 
Soutěž je koncipována jako „Memoriál bratří Klejchů.“
Václav i Josef byli spoluzakladateli LMK Litomyšl v roce
1969. Celou dlouhou dobu reprezentovali klub jako
vynikající sportovci. 
Návštěvníci, zajímající se o tento druh sportu, uvidí
volně létající modely házedel, větroňů a modelů
s gumovým pohonem. Tyto modely jsou finančně
dostupné, a proto se očekává velká účast žáků, jako
tomu bylo v loňském roce.
Nyní informace pro návštěvníky. Místo konání je
na severní straně letištní plochy AK Polička. Pří-
jezd bude znatelně označen. Směrem od Litomyš-
le jde o první odbočku vpravo do polí, za obcí
Lezník - zpevněná polní komunikace. Je zakázáno
vjíždět do prostoru budov místního aeroklubu.
Začátek bude v 8.00 a zakončení mezi 15.00 a 16.00

Pochod
sloupenskými lesy
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Pozvánka na první
ročník soutěže
v benchpressu
Bench press, tedy klasický cvik na budování svalové
hmoty hrudníku, bude mít v Litomyšli svoji soutěž.
První ročník tohoto klání se uskuteční 15. května
od 17.00 v prostorách Real Gymu v Nedošíně.
Soutěž je určena pro všechny, kteří si chtějí poměřit
své „síly“. Bojovat se bude v sedmi váhových kategori-
ích: do 75, 85, 95, 105 kg, nad 105 kg muži, do 58 kg
a nad 58 kg ženy. Zájemci se mohou registrovat for-
mou SMS na tel. čísle: 606 648 473 (uvádějte jméno,
váhu a telefonní kontakt) nebo přímo v posilovně
(Nedošín 142) do 9. května. Startovné je ve výši
100 Kč. Soutěží bude provázet rozhodčí 1. třídy Jaro-
slav Doleček. Nenechte si ujít akci, která se v Litomyš-
li koná zřejmě úplně poprvé.                                        -bj-

Vítej doma, hattricku Litomyšlský pohár
přivítal jaro
Přišlo jaro a s ním 3. kolo Litomyšlského poháru 2010,
na které dorazilo 13 zájemců o body a zejména o poži-
tek ze hry a soupeření. Pořadatelé měli radost zejmé-
na z výrazného zastoupení mladé generace, která je
zárukou rozvoje tohoto sportu. 
Základní skupiny určily osmičku pro play-off: zatímco
ve druhé skupině bylo rozhodnuto v podstatě předem,
první v sedmi hráčích trvala déle, boj o postup mezi
Radovanem Krmelou a Jiřím Čepičkou byl vyrovnaný
a nakonec rozhodl vzájemný zápas, který vyhrál prvně
jmenovaný. Čtvrtfinálové zápasy skončily vesměs 3:0,
ale nebyly všechny zdaleka tak jednoznačné, protože
Michal Boštík proti Robertu Ježovi uhrál jedno pro-
dloužení a Tomáš Halama porazil bratra Ivana celko-
vým skóre jen 5:1. Semifinále byla naopak jasná, když
si Zdeněk Lopaur poradil s Tomášem a Patrik Petr
s Robertem. 
Ve finále se Lopymu proti Patrikovi podařilo získat 3.
zápas, ale v následujícím si favorit výsledek pohlídal
a dokonale Lopyho otrávil. Souboj o 3. místo skončil
3:0 pro Roberta, ale Tomáš mu byl důstojným soupe-
řem a 2. zápas dotáhl do prodloužení. Skupinu o 5.
místo těsně vyhrál Ivan, ve skupině o 9. místo trium-
foval Jirka. 
Průběžné pořadí: 1. P. Petr 120, 2. Z. Lopaur 100, 3.
R. Jež 78 (THC Stiga Svitavy 93), 4. M. Boštík 67, 5. D.
Brdíček 65 (THC Stiga Svitavy 93), 6. I. Halama 60,
7. T. Halama 58, 8. J. Petr 30, 9. J. Čepička 23, 10. M.
Zeman 22 (všichni Stiga HC Benátky) atd. Další kolo se
hraje 24. dubna od 14.00 opět v Domě dětí a mládež
Litomyšl.                                                        Jindřich Petr

Dne 13. března se konal finálový zápas městské hoke-
jové ligy. V tomto utkání nastoupil obhájce poháru
Teagr team proti Javorníku. Utkání skončilo vítězně
za stavu 4:3 pro Teagr team. Tygři zvítězili po třetí
za sebou, a to se historicky podařilo v městské hokejo-
vé lize jen dvěma týmům (informace od pamětníků)!
Tygři přejí všem týmům hezké léto a za rok zase
na ledě.                                 Matěj Samek, foto Foto Samek

Výběry Pardubického kraje bodují
v celostátní lize

Vítězstvím završily juniorky Výběru Pardubického
kraje své vystupování v celostátní lize. Juniorky
ve složení Veronika Jandová, Lenka Jůzová, Nikola
Krátká a Petra Krátká, postoupily do finále z 2. místa. 
Ve strhujících soubojích deklarovaly svoji připravenost
a chuť zvítězit. Svým soupeřkám nedaly naprosto žád-
nou šanci a s velkým náskokem celkově zvítězily.
Na jejich úspěch navázali dorostenci, kteří ve složení
Jáchym Kopecký, Marek Dostál a Jan Tesař, vybojovali
velmi pěkné 2. místo. Škoda juniorů, kteří startovali
ve složení Václav Unzeitig, Miroslav Richter a Jan
Vaňous. Bohužel, ve finále byli bez hlavní opory týmu

Davida Berana a skončili těsně na 4. místě (rozdíl na 2.
místo byl pouze o jedno vítězství). 
Pardubické výběry neobsadily všechny kategorie (chy-
běli muži, ženy a dorostenky), a přesto obsadily v cel-
kovém hodnocení pěkné 3. místo. Ve výběru startovali
členové oddílů: Karate TJ Jiskra Litomyšl, Karate SK
Ústí nad Orlicí, Karate Team KCK – TJ Spartak OEZ
Letohrad, TJ Jablonné nad Orlicí a Karate-do Němčice.
Výběry vedli trenéři: Ing. Petr Kopecký (dorostenci),
Jiří Smékal (juniorky) a Pavel Krátký (junioři).
Více fotografií naleznete na stránkách www.karate-
litomysl.cz a www.puske.cz.     Text a foto Jiří Smékal

Foto Teagr teamu - horní řada zleva: Drábis, Krysa, Vlasta,
Poty, Abe, Vajglis, Loula, Růža, Lubča, Majk, Sam Matěj,
Bulvis, Sam Martin pohlreich, dolní řada: Kuba, Bóďa, Balin
Zvon, Laďas, Itchy, Tomáš, Pavlis.

PO DLOUHÉ ZIMĚ KONEČNĚ JARO... 
Sběrné suroviny Dagmar Grulichová DARO
nabízí:
• výkup kovových odpadů za výhodné ceny
• výkup barevných kovů 
• výkup papíru - likvidaci technologických celků
• zajistíme bezplatnou likvidaci autovraků včetně protokolu
• odvoz většího množství kovového odpadu vlastní kontejnerovou dopravou
• přistavení kontejneru na místo určené zákazníkem

Dagmar Grulichová DARO - sběrna druhotných surovin za aukční halou
na ulici T.G. Masaryka v Litomyšli. 
kontakt: 461 530 160, 777 046 742 - p. Grulich, 777 046 742 - p. Grulichová
otevírací doba: Po - Pá 8 - 12 a 13 - 17 hod., So 8,30 - 11 hod.

•pravidelný i jednorázový úklid budov,
kanceláří, domácností

•úklid po malířích a zednících
•mytí oken, čištění koberců

ÚKLIDOVÁ FIRMA
VÁM ZAJISTÍ

Litomyšl, Mařákova 1107, 605 944 345
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Litomyšlská hokejová dynastie Hanusů
V Litomyšli a její sportovní a hokejové historii asi není
slavnějšího a proslulejšího rodu, než jsou Vladimír, Zde-
něk, Vlastislav, Zdeněk ml. a Vladimír ml. Hanusovi. Celý
jejich život je protkán hokejem jako aktivních hráčů,
trenérů a funkcionářů klubu. 
Jelikož v této době oslaví, či již oslavili své narozeniny
Vlastislav (78), Zdeněk ml. (58), Vladimír (82) a Zdeněk
(81) a Vladimír ml. (55), dovolíme si v hluboké úctě
popřát všem do dalších let mnoho zdraví a radosti. Při
této příležitosti přicházím s článkem…
Proč rod Hanusů je takového sportovního založení? 
To se musíme vrátit opět o nějaký rok zpět, protože vše
začalo u Václava Hanuse narozeného 12. prosince 1894.
Ten sice hokej nehrál, ale výchova dětí k tomu vedla.
Pamětníkům je znám jako šenkýř v hostincích „U Šikolů“
nebo „Silvaltrů“. Své tři syny Vladimíra, Zdeňka a Vlasti-
slava vedl nejen ke spořádanému a slušnému životu, ale
také ke sportovnímu duchu. Všem třem učaroval sport
již od mládí a byl jejich životní náplní. Nevěnovali se
však jen hokeji. Vladimír a Vlastík patřili také dlouhá
léta k oporám fotbalu v Litomyšli. Věnovali se aktivně
i gymnastice. V šedesátých letech patřili v Litomyšli
k velkým propagátorům nohejbalu.
Vraťme se však zpět k hokeji. V letech 1952-1963,
po dobu 11 let, se do dresu Jiskry oblékali všichni tři
bráškové. Jejich velkým fandou byl otec, který nemohl
chybět na žádném utkání a vedle střídačky měl i své
stálé místo. Je jasné, že bratři ke svému sportu vedli
i své ratolestí. A tak když končili svoji bohatou hokejo-
vou činnost, hráli již jejich synové v žákovských či doro-
steneckých družstvech. Hokejovou štafetu si předávali
téměř na ledě. Když Vlastík v sezóně 1967-1968 končil,
tak jeho šestnáctiletý synovec Zdeněk již v následující
sezóně naskočil do hokejového řetězce Hanusů
za dospělé.
V roce 1973 nastoupil za muže i mladší Vladimír a se
svým bratrancem Zdeňkem hráli ve stejném dresu
po jedenáct sezón. Škoda, že zdravotní potíže nedovoli-
ly hrát závodně i Martinovi (syn Vlastíka), to by Hanusů
bylo na ledě ještě víc.
Třetí generace Hanusů - Petr a Martin pokračovali ve šlé-
pějích svých otců a dědů a prošli oddílem v mládežnic-
kých kategoriích, ale jak už to chodí příprava
na budoucí povolání a studia je postupně odvála
od hokeje... Podívejme se však trochu podrobněji na jed-
notlivé hokejové aktéry rodu Hanusů. 
Vladimír (nar. 19. 3. 1928) - Hrál za dospělé nepřetrži-
tě 22 let od roku 1943 do 1965! Nosil dres obránce s čís-
lem 3. Byl plných třináct let kapitánem družstva. Nebyl
jenom hráčem. Jako pracovník Vertexu, kde stál u zrodu
laminátových výrobků, přišel s myšlenkou zhotovit
podobnou masku pro brankaře, s jakou nastoupil
na hokejovém mistrovství světa v Praze kanadský bran-

kař Sepp Martin. Vladimír Hanus přišel i s myšlenkou
laminování hokejek. Nápad se ujal a ušetřil hokejovému
oddílu Jiskry mnoho peněz za hokejky. Svůj nápad nabí-
dl i výrobci hokejek SPORT Horažďovice. Dokonce si
podal žádost o patentování, ale ta mu byla zamítnuta. Je
však zajímavé, že o několik let později začaly Horažďovi-
ce laminátované hokejky vyrábět! Dnes se již asi nikdo
nedozví, jaké intriky to byly a nakolik byl jeho nápad
využit. 
Faktem však je, že Vladimír byl hokeji v Litomyšli věrný -
13 let kapitánem I. mužstva, 3 roky místopředsedou, 10
let předsedou a 8 let vedoucím mužstva mužů. Od roku
1978 dělal v oddíle jednatele i hospodáře.
Zdeněk st. (nar. 10. 5. 1929) - Dlouhá léta hrál jako
obránce a nosil dres č. 15. Za dospělé hrál 15 let v letech
1948-1963. S Vladimírem tvořili po několik let bratrskou
obranou dvojici. Brusle pověsil na hřebík v roce 1963
ve svých 34 letech. Pro oddíl udělal mnoho, především
v době, kdy se ještě hrálo na přírodním ledě. Třicet šest
let pracoval jako plavčík a správce koupaliště, kde v zim-
ním období bylo kluziště pro veřejné bruslení, ale i ledo-
vá plocha pro hokej. S mnoha dalšími obětavci se mu
dařilo mít ledovou plochu již při prvních mrazech. Doká-
zal rychle sjednávat přátelská i mistrovská utkání a již
tehdy byl velkým vyhledávačem talentů, jejichž doved-
nost dovedl rychle odhadnout a doporučit do prvého
mužstva. Staral se o žákovská družstva a městský dorost
(to když Litomyšl měla dorost složený z absolventů
SZTŠ). Stál u zrodu myšlenky výstavby zimního stadionu
v Litomyšli. Vzpomíná na cesty po úřadech a různých
institucích, než se dílo podařilo a velký sen se proměnil
ve skutečnost.
Vlastislav (nar. 9. 12. 1931) - Nejmladší ze tří bratrů.
Hrál v útoku. Nastupoval ke hře s č. 4. Za dospělé hrál
od svých 15 let (1946-1968). Sehrál 161 zápasů a soupe-
řům nastřílel 122 branek. Na ledové ploše vydržel z bráš-
ků nejdéle. Teprve v 37 letech zanechal aktivní činnosti.
Byl to dravý a výbušný hráč. Před brankou soupeře se

uměl prosadit a dávat potřebné góly. Po skončení hráč-
ské kariéry se věnoval 7 let trenérské práci u mužů,
u dorostu 4 roky a u žáků 2 roky.
Druhou generaci otevírá Zdeněk mladší (nar. 21. 1.
1952) - Útočník, který po otci zdědil dres s číslem 15.
Za dospělé hrál od svých šestnácti let (1968-1991), tedy
plných 23 let. Sehrál 488 utkání a soupeřům nastřílel
516 branek! Sportu se upsal od malička. Prvé utkání
sehrál v Semaníně, kde nastoupil společně s otcem,
tehdy devětatřicetiletým. V této sezóně sehrál mladý
Zdeněk ještě několik přátelských utkání. V příštím roce
je ale „postaršen“ a za dospělé hraje stabilně. Výjimku
tvořily jen dva roky na vojně, kdy hrál za divizní Duklu
Litoměřice. Po návratu z vojny patří jeho hokejové srdce
jenom Jiskře. Nebýt úrazu při podnikové kopané, určitě
by s dalším veteránem Standou Petrášem válel ještě
letos. V sezóně 1988-1989 nastřílel soupeřům 59 gólů,
což je v historii hokeje Litomyšle nejvíce branek docíle-
ných jedním hráčem za sezónu.
Vladimír ml. (nar. 24. 11. 1955) - Také převzal po otci
dres s číslem 3. Za dospělé nastoupil prvně v roce 1973
a skončil za 18 let v roce 1991. Odehrál 282 utkání
a nastřílel 83 branek. Střídal post útočníka a obránce.
Byl typickým sportovním „obojživelníkem“ již od žákov-
ských let. V roce 1991, kdy ve svých šestatřiceti letech
ukončil aktivní hráčskou činnost za muže Jiskry, se
hned ujal výchovy mládeže, elévů a přípravky. Jednu
sezónu působil i jako trenér „A“ týmu mužů. Dlouhé roky
působil ve funkci sekretáře oddílu. Jeho odchod z Lito-
myšle do Prahy znamená konec aktivní činnosti v oddí-
le. Srdcem však nadále zůstává „Litomyšlákem“ a jeho
zájem o veškeré dění a novinky v oddíle přetrvává.
Martin (nar. 5. 9. 1969) - syn nejmladšího ze tří bratrů
Vlastíka. I on, než odešel na vojnu, procházel všemi mlá-
dežnickými družstvy Jiskry. Ze zdravotních důvodů se
sice dostal z vojny, ale byl to i konec s aktivní sportovní
činností. Martin to přece jenom začal opět zkoušet
v odborářské lize, a to v družstvu Silnice Litomyšl. 
Je jasné, že závěrem se musíme zastavit u třetí generace
- těch úplně nejmladších, kteří dál nesli hokejový prapor
„Hanusáků“. Byli dva. 
Petr (nar. 15. 2. 1980) - syn Zdeňka ml. hrál v mláde-
žnických kategoriích a zdědil po dědovi a otci dres s čís-
lem 15. 
Martin (nar. 3. 4. 1983) - syn Vladimíra ml. nastupoval
k zápasům s tradičním číslem 3. na zádech, se kterou
nastupovali děda i otec. Hrál v mládežnických kategori-
ích, které pro něho znamenaly konečnou v aktivní hráč-
ské činnosti. Přednost dostala studia. V lednu letošního
roku se stal otcem malého Toníka (čtvrtá generace rodu). 
Přejme si, aby se během několika let na ledové ploše
objevil další hráč se symbolickým číslem 15 nebo 3
a jmenoval se Hanus. Pomyslný prapor rodu by tak
i v budoucnosti vlál nad litomyšlským hokejem.

Jiří Mlejnek, foto Archiv Vl. Hanuse

Na webových stránkách www.litomysl.cz v sekci Co se
nevešlo naleznete tyto články:
Dílo vědce Arna Nováka je dostupné na internetu •
Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta získalo
peníze z nadace • Záchranka má nového ředitele •
Kraj koupí další dva sanitní vozy • Sexuální deviace
jako přirozenost  •  Litomyšlští volejbalisté mají titul
• Policisté zkontrolovali na dvě desítky restaurací
• 7. kolo Českého poháru ve stiga-hokeji

nevešlo se do Lilie

Firma s dlouholetou tradicí

hledá prodejny v Litomyšli,
Vysokém Mýtě a Chocni

za slušný nájem, 
50-100m2, dlouhodobě.

Tel.: 604636071.
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Florbalisté Peaksportu jsou krůček
od postupu do 2. ligy

Den D nastal pro florbalisty FBC Peaksport Litomyšl
v sobotu 20. března. Zajížděli do nedalekého Kostel-
ce ke dvěma zcela odlišným zápasům. Jen plný zisk
bodů by hráčům dával šanci na postup do 2. florba-
lové ligy. Ale pěkně po pořádku.
V prvním zápase čekal soupeř ze všech nejtěžší,
suverén letošní 3. ligy Špindl Ubals Vrchlabí. Pouze
vítězství by Peaksport udrželo ve hře o druhé místo
a postup. Hráči se na zápas důkladně připravovali
a stanovená taktika nezklamala. Do zápasu
nevstoupili s obrannou hrou, ale naopak aktivním
presingem - útočnou hrou, což soupeře hlavně
ze začátku velmi překvapilo. Postupem času se však
projevily kvality soupeře, který výbornou kombinač-
ní hrou chvílemi pořádně zatápěl. Vzápětí jednu
ze svých povedených kombinací využil a ujal se
vedení. Ale za 20 vteřin Peaksport vyrovnal, což bylo
velmi důležité, možná i zlomové, udržet s Vrchlabím
krok po celou dobu utkání. Florbalistům Litomyšle
se podařilo vstřelit druhý gól a do druhé třetiny
vstupoval s jednobrankovým náskokem. Ve druhé
třetině pokračoval velmi
rychlý, pohledný a důraz-
ný f lorbal. O kvalitách
svědčilo i to, že po dobu 2
třetin nedošlo k jedinému
vyloučení. I v této třetině
se Peaksportu podařilo
eliminovat útočnou sílu
soupeře a s velkým přispě-
ním brankářské jistoty
Josefa Macka byl stav
po druhé třetině 5:2
pro Litomyšl. Ve třetí třeti-
ně se soupeř snažil vynutit
si tlak, ale díky aktivní
a důsledné hře Litomyšla-
nů se mu to nepodařilo
a konečné skóre 6:2
pro Litomyšl bylo zcela
zasloužené a velmi důleži-
té. Za nejdůležitější fakto-
ry lze považovat aktivní
a poctivou hru Litomyšle
a hlavně týmový výkon
každého hráče.
FBC Peaksport Litomyšl –
Špindl Ubals TJ Spartak
Vrchlabí 6:2 (2:1, 3:1,
1:0). Branky a asistence
FBC Peaksport Litomyšl:
2:46 Jakubík (Tobek),
12:11 Joch, 16:01 Štancl
(Jakubík), 21:47 Hrubeš
(Hrdina), 24:42 Hrdina,
31:11 Štancl (Hrubeš).
Ve druhém zápase čekal
soupeř z opačného pólu
tabulky, beznadějně
poslední Česká Třebová.
A zápas to byl zcela odliš-
ný, hlavně díky hráčům

Litomyšle. Již před ním bylo jasné, že je čeká
možná těžší krok než vítězství proti Vrchlabí.
Potvrdit tento skvělý počin a dojít za vítězstvím.
Florbal už nebyl tak rychlý a nasazení nebylo ani
takové, jaké by mělo být. I proto soupeř hrozil
z brejků, které měl zvládnuté. Naštěstí se Litomyš-
lanům podařilo v první třetině dostat do dvoubran-
kového vedení, které je trochu uklidnilo. Soupeř
sice snížil, ale i na to Peaksport reagoval několika
zásahy, jež znamenaly vedení po druhé třetině 7:2.
Zápas se tedy dohrál v poklidu a Peaksport si při-
psal sice povinné, ale veledůležité 3 body. Velkým
pozitivem a příslibem do budoucna byl výkon
debutanta v A-týmu Jiřího Hubinky, který je hrá-
čem dorostu. Hattrickem se blýskli T. Hrubeš a L.
Štancl.
Fbk Česká Třebová – FBC Peaksport Litomyšl 5:9
(1:2, 1:5, 3:2). Branky a asistence FBC Peaksport
Litomyšl: 6:07 Tobek (Stříteský), 7:17 Radil (Jaku-
bík), 19:04 Štancl (Tobek), 20:09 Hrubeš, 22:33
Štancl (Jakubík), 24:14 Hrubeš (Hrdina), 24:42
Štancl (Tobek), 32:24 Hrdina (Hrubeš), 44:46 Hru-
beš (Tobek). 
Sestava FBC Peaksport Litomyšl: Macek – Maloch,
Kmošek, Radil, Hubinka, Černík – Hrdina, Hrubeš,
Joch, Štancl (C), Jakubík, Tobek, Stříteský, Holub
Florbalisty čeká poslední kolo, na jehož zápasy
zajíždí do Jaroměře. Obě tato utkání musí Litomyš-
lané vyhrát, aby mohli slavit postup do 2. ligy.
Vedení FBC Peaksport Litomyšl již v těchto chvílích
vyjednává a snaží se domluvit autobus, aby mohli
jet zájemci a fanoušci, kteří chtějí hráče podpořit
v důležitých chvílích pro celý klub. Pro případné
zájemce budou informace vypsány na webových
stránkách klubu www.fbcpeaksportlitomysl.wbs.cz.

Ladislav Štancl, foto Vojtěch Jakubík

Billard centrum - Lidový dům
So 10. 4. od 13.00 - Turnaj v karambolu - volná
hra, jednotlivci, startovné 100 Kč
So 8. 5. od 13.00 - „O MISTRA LITOMYŠLE“ - 9
ball, dres kóde B, startovné 250 Kč
www.bclit.org
Stiga-hokej - sál DDM
každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga 
So 24. 4. od 14.00 - 4. kolo Litomyšlského
poháru 2010
Jízdárna Suchá - Suchá 1
So 10. 4. a 24.4. od 13.00 - Veřejný trénink - na
venkovním pískovém kolbišti (v případě deště
krytá hala)
So 17. 4. od 13.00 - Jezdecké hry pro děti - hry
na ponících i velkých koních
www.stajmanon.cz
Restaurace VESELKA - T. Novákové 64
Ne 25. 4. od 13.00 - Turnaj v mariáši - prezen-
tace od 12.00, registrace na tel.: 775 998 869.
Černá hora
So 24. 4. od 10.00 - Lesní běh Černou horou -
tratě 1,2 km, 3 km a 6 km, čas změřen každému
v cíli, upomínkové diplomy, startovné 20 Kč.
•změna termínů akcí možná

Kam za sportem

Monika Holomková –
ÚČETNÍ tel. 737 764 820
zajišťuji
• vedení účetnictví
• vedení daňové evidence

(jednoduché účetnictví)
• kompletní vedení mzdové agendy
• měsíční, čtvrtletní DPH
• daňové přiznání
• zastupování na úřadech
• účetní poradenství
e-mail: holomkova.m@lit.cz  

NABÍZÍ
Výrobu všech druhů pomníků včetně

příslušenství. Vše z kvalitních materiálů.
Opravy starých pomníků.

Zaměření, návrh a cenová kalkulace zdarma.
Dále vyrábíme: panelové hrobky, plotové

desky včetně sloupků, skruže, dlažby,
meliorační žlaby.

Tel. 461 725 464, mobil: 605 576 600
E-mail: kamenictvi@policka.cz

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU?

KAMENICTVÍ
POLIČKA

Vážené a milé zákaznice,
oznamujeme Vám,

že jsme otevřeli novou prodejnu 

dámské konfekce EVA
- zboží vlastní výroby

i nadměrné velikosti, batikovaná
a malovaná móda,…

Pražská čp. 3, Vysoké Mýto

Zakoupený oděv Vám bezplatně upravíme.
Je možné ušít oděv i na zakázku!
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
•2. dubna od 19.00 / Fabrika
Koncert na stání : Mňága a žďorp
•17. dubna od 19.00 / Fabrika
Hudební kavárna -  Rudy Linka a Bobo Sten-
son - koncert se stolovou úpravou při svíčkách.
•20. dubna od 19.00 / Fabrika
Koncert na stání : Kamil Střihavka&Leaders!
Best of Tour 2010 !
•Po celý měsíc duben akce s tématikou holo-
caustu.
Více informací na  www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
•9. dubna od 20.00 / Divadelní klub
Divadelní večer – Orgasmus bez předsudků -
komediální inscenace v podání divadelního
soboru SemTamFor. 
•15. – 18. dubna / Divadelní klub, Tylův dům
Mezinárodní jazzový festival: Polička jazz -
Vertigo Quintet & D. Barová, Rudy Linka & Bibi
Stenson, Peter Lipa Band a další.
•21. dubna od 19.00 / Tylův dům
Diashow L. Šimánka: Rusko – země plná pře-
kvapení

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
•3. dubna od 14.00 / zámek
Zahájení nové zámecké sezóny - dobová
huba, pohádky a kejklířská vystoupení, histo-
rická řemesla …
•12. dubna od 17.00 /sál sociálních služeb
města
Cesta do Iráku - cestopisná přednáška P. Gold-
manna
•22. - 26. dubna / dvorana muzea, zámek
Festival: Dny slovenské kultury - Edit Piaf,
divadlo PARADAJZ PIKČR, koncert skupiny
HORKÝŽE SLÍŽE a další
Více na www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO
•10. dubna od 20.00 / Městský klub
Koncert: Michal Prokop trio
•17. dubna od 20.00 / Městský klub
Koncert : Sváťa Karásek a londýn, Oboroh
•18. dubna – 9. května od 10.00 / Městská gale-
rie
Svatopluk Pitra - vernisáž a výstava

Kam 
v Českomoravském
pomezí

Hokejový tým mužů HC Litomyšl
po skončení sezóny

Tým ze Smetanova rodiště si po loňské neveselé sezó-
ně chtěl napravit reputaci, a tak se činil na přestupo-
vém trhu. Z nedaleké Chocně se vrátili obránci Martin
Ač a Jan Mimra a přivedli s sebou útočnou trojici
Radim Hudousek, Milan Fikejz a Ondřej Šeda. Do týmu
se také vrátil odchovanec Vojtěch Lustyk a z pardubic-
ké juniorky přišli dva mladí obránci Michael Kučera
a Tomáš Rejda. Během sezóny navíc přibyl i útočník
nedaleké Skutče Lukáš Andrejs. Nové posily si vedly
náramně a Litomyšl se z počátku držela na ligové špici.
V dalších částech však narážela na nevyrovnanost
svých výkonů a postupně se propadala tabulkou.
Na konci základní části se Litomyšl nachází na 5. místě
se ztrátou tří bodů na čtvrté Hlinsko a náskokem tří
bodů na šestou Choceň. 
Mužstvo v základní části soutěže nastřílelo 126 bra-
nek, což znamená třetí místo v lize. Ovšem obrana
upadala do průměru, když inkasovala 114 gólů (5.
místo). Litomyšli se celkem dařilo doma, získala zde
26 bodů ve 14 zápasech. Ovšem mimo vlastní stadion
šlo o průměrný tým, který s 15 body obsadil pátou
příčku tabulky venkovních zápasů.
Litomyšl se v letošní sezóně vyznačovala největší stá-
lostí kádru. Do zápasů v barvách Litomyšle nastoupilo

27 hráčů, což je nejméně v lize. Jde také o nejnebez-
pečnější tým v oslabení. Podařilo se jí skórovat celkem
devětkrát. Za Litomyšl také hraje nejtrestanější hráč
ligy – Aleš Pilný, který nasbíral 86 trestných minut
a jeden trest do konce utkání navrch.
Nejproduktivnější hráči týmu: 1. Ondřej Dospěl 27
z./41 b.(24+17), 2. Radim Hudousek 28 z./38
b.(20+18), 3. Milan Fikejz 27 z./ 33 b.(19+14), 4. Ond-
řej Šeda 25 z./33 b.(12+21), 5. David Šedivý 19 z./28
b.(13+15). Zajímavostí je, že Ondra Dospěl se stal tře-
tím nejproduktivnějším hráčem soutěže a třetím nej-
lepším střelcem. 
Po základní části si všechna mužstva zahrála Play Off
v boji o medaile. Naše mužstvo z páté nastoupilo proti
týmu Hlinska, který značně posílen ze Žďáru nad Sáza-
vou nám jak doma, tak u nás vypálil rybník. Na závěr
sezóny nám tedy zbylo hrát o páté a šesté místo s Choc-
ní, ale hráčům již chyběla motivace, a tak na nás zbyla
6. příčka. Soutěž vyhrála, obdobně jako v minulé sezó-
ně, Světlá nad Sázavou před Chrudimí B a Hlinskem.
Kdo tedy za HC Litomyšl nastoupil? V brance se kromě
Pavla Pavlíčka vystřídali také Honza Holomek a Jirka
Portlík. V obraně nastoupili Aleš Pilný, Michael Kuče-
ra, Tomáš Čejka, Michal Fajfr, Honza Mimra, Martin Ač,
Tomáš Rejda, Kuba Hospůdka. Útočníci Lukáš Matys,
Ondra Dospěl, David Šedivý, Ondra Šeda, Radim
Hudousek, Milan Fikejz, Michal Šauer, Vojta Lustyk,
Lukáš Andrejs, Kuba Horák, Honza Joukl, Martin
Novotný, Tomáš Kubelka, Kuba Bažant, Ondra Dvořák,
Pavel Drábek.
Mužstvo odehrálo celkem 35 zápasů, v nichž 15x
vyhrálo, 16x prohrálo a ve 4 zápasech se hra dostala
do prodloužení, v němž jsme byli úspěšní pouze jed-
nou. Skóre máme těsně aktivní, nastříleli jsme 161
gólů a obdrželi 153. 
Kompletní tabulky, zápisy, zprávy o utkáních a fotoga-
lerie jsou umístěny na internetových stránkách HC
Litomyšl.

Jan Pikna a Jiří Mlejnek, foto František Renza

Mladší žáci vyhráli turnaj v Chocni
V sobotu 13. března se zúčastnilo družstvo mladších
žáků turnaje O pohár starosty města Chocně. Někomu
by se mohlo datum 13. zdát smolné, ale našim přineslo
cenné vítězství v turnaji, kterého se účastnila kromě
našich, ještě tři mužstva HC Opočno, HC Chrudim
a pořádající HC Choceň.
Hrálo se 2x 15 min. čistého času, dle pravidel velkého
hokeje.
I. utkání HC Litomyšl - HC Choceň 1:2 - K prvnímu
utkání jsme nastoupili již v 8.00 s domácími z Chocně.
V krajské soutěži jsme je v závěru přeskočili, a proto
nám měli co vracet. Hned od počátku byla hra vyrov-
naná, hrálo se obětavě na obou stranách. Bylo jasné,
že diváci moc gólů neuvidí. Našemu brankaři tradičně
nevyšel začátek, ani si pořádně nesáhl na puk a pro-
hrávali jsme 1:0. Domácím přálo štěstí a do druhé
poloviny šli s vedením 2:0. Naši se nepoložili a snížili
na 1:2, ale to bylo vše. Vytvořili jsme si sice mírnou
převahu, ale vstřelit další branku se nám nepodařilo.
Vstup do soutěže se nám nepovedl.
II. utkání HC Litomyšl – HC Opočno 3:0 - Do utkání
jsme doslova vlétli. Hráli jsme aktivně a soupeře jsme
téměř nepustili do třetiny, ale chyběla nám přesná
střelba a důraz před brankou. Spolu s velmi dobrým
výkonem soupeřova brankáře skončilo utkání pouze
3:0 pro nás.
III. utkání HC Litomyšl – HC Chrudim 4:0 - Ke třetímu
utkání jsme nastupovali s tím, že jedině vítězství je
pro nás možná varianta. Prohra by znamenala posled-
ní příčku, tak byl turnaj vyrovnaný. Naši podali opět
velmi dobrý výkon, hned od počátku velmi dobře úto-
čili a soupeře přehrávali. Hráli jsme jako tým. Všichni
šli za jedním cílem, a tím bylo vítězství. Po závěrečném

hvizdu si všichni mohli vychutnat dvojí výhru, nad
soupeřem 4:0, a tím i celkově v turnaji. 
Je třeba vyzdvihnout kolektivní výkon, bojovnost,
nasazení a herní disciplínu, kdy všichni hráči přesně
plnili pokyny ze střídačky. Závěrečné vyhlášení a oce-
nění hráčů bylo příjemné, když celkovým vítězem se
stalo naše družstvo HC Litomyšl pod vedením trenéra
Jirky Voříška. Mezi nejlepšími hráči turnaje byla oce-
něna naše hráčka Tereza Topolská. Škoda jen, že orga-
nizátoři nevyhlásili nejlepšího střelce celého turnaje,
to bychom si odvezli i toto ocenění (Vláďa Zahradník).
Blahopřání a dík patří těmto zúčastněným hráčům:
brankáři Nešpor Ondra, Greňa Denis, obránci Jakubec
Tadeáš, Nešpor Jakub, Laštůvka Vítek, Polák Daniel,
útočníci Voříšek Dominik, Zahradník Vladimír, Voříšek
Jakub, Daňek Vojtěch, Jansa Dominik, Večeřa Martin,
Řehák Marcel, Topolská Tereza.
Text Jiřího Zaiferta upravil Jiří Mlejnek, foto Jiří Zaifert

• jednorázový i pravidelný úklid
• úklid po stavbách
• úklid společných prostor v panelových

domech
• čištění koberců
Tel. 732 700 433, 604 484 846

úklidová firma
nabízí

PRODEJ JABLEK
od soukromníka rozvozem k Vám domů. Nabízíme odrůdy:
Rubinola, Godstar, Angold, Topaz, Rubín, Golden D.
• Balení: Bedýnka po 13 kg – možnost mix odrůd 
• Cena: 10 Kč/kg  - cena včetně rozvozu 
• Rozvoz v termínech 11. dubna, 25. dubna, 2. května
• Objednávky Tel. 723 943 791
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Mistrovství České republiky 
v motoskijöringu má své vítěze

Opravdovým vrcholem letošní motoskijöringové sezó-
ny byl poslední 10. závod seriálu Mistrovství České
republiky (MČR) Orion – Shiva KTM Cup 2010, který se
jel 27. února v Dobřanech v Orlických horách. Na zná-
mém závodišti „U hradu“ se sešlo 18 našich nejlepších
dvojic. Pro zranění chyběli pouze Skalka s Břízou.
I přes velké oteplení pořadatelé z AMK Dobřany připra-
vili trať, která byla pro všechny jezdce náročná, ale
dobře sjízdná. Samozřejmě nebyla ideální, ke konci
závodu už připomínala spíše trať jarních motokrosů.
Už po zkráceném dopoledním tréninku bylo rozhodnu-
to, že se pojedou pouze 3 série kvalifikačních jízd na 4
kola tak, aby trať trpěla co nejméně. Už kvalifikační
jízdy dokonale prověřily výkonnost všech posádek
a ubraly mnoho sil hlavně lyžařům. 500 přítomných
diváků bylo hlavně zvědavo, jak zvládnou trať 2 nejví-
ce favorizované dvojice Marek s Navrátilem a bratři
Šrolerové.Ale nejlepší byli Mencák s Bergerem, kteří
dvakrát vyhráli a jednou byli na 2. pozici. Bez problé-
mů postoupili bratři Šrolerové i Kunc s Prossem a Slá-
dek s Čížkem.
Určité problémy s postupem měli dosud vedoucí Marek
s Navrátilem. Ve 2. sérii jízd po pádu lyžaře dojeli až
jako šestí. A jen díky vítězství v poslední jízdě byli
v kvalifikaci na 7. pozici a postoupili přímo do finále.
Tam se dostali i Zářecký s Morávkem, kteří dokázali, že
těžké tratě jim vyhovují. Kvalifikace příliš nevyšla
talentovaným mladíčkům Kubíčkovi s Hovadem, kteří
dlouho sahali po přímém postupu. Pak ale po chybě
a pádu ve své poslední jízdě, kdy vedli, ztratili svoji
pozici a museli do finále „B“.
A „B“ finále mělo určitě zajímavý průběh. S neustále se
zhoršujícím povrchem trati si nejlépe poradili překva-
pivě jihočeští jezdci z Motosportu Chýnov Vitouš
s Hotovým. Na vedoucí pozici byli po celý závod
a dokázali tak letos poprvé postoupit do finále „A“.
Tam je doprovodili ještě Mohaupt se Sejkem, kteří
po špatném startu dokázali, že závody se jezdí až
do konce. V posledním kole předjeli nejen Fogla se
Sabotou, ale i na 2. pozici dlouho jezdícího Luxe
s Glonkem. Nepostoupili ani Kubíček s Hovadem, kteří
měli před závodem šanci postoupit do elitní desítky
nejlepších jezdců. 
Před finálovou jízdou bylo jasné, kdo má šanci na titul.
Nejblíže k němu měli Marek s Navrátilem, kterým sta-
čilo i 2. místo k titulu. Naopak bratři Šrolerové museli
bezpodmínečně vyhrát. V případě výpadku obou těch-
to dvojic měli určité šance i obhájci mistrovského titu-
lu Sládek s Čížkem. Tak co si mohli diváci více přát. Až
poslední jízda letošního seriálu MČR tak měla rozhod-
nout o mistrovském titulu.     
A byli to právě klášterečtí bratři, kteří udávali tempo
finálové jízdy od začátku až do konce. Do poloviny
závodu za nimi jezdili Marek s Navrátilem, kterým se
tak blížil mistrovský titul. Ale motoskijöring je spor-
tem, kde se jezdí až do konce. Marek ztratil lyžaře
a rázem se propadl do hloubky jezdeckého pole. Na 2.
pozici se tak dostali domácí Švorc s Marešem, kteří byli
mohutně povzbuzováni diváky. Pro ně bylo 2. místo
dvojnásobně úspěšné, protože v celkovém pořadí
předstihli Pavla Kunce a dostali se na 5. pozici v seriá-
lu. A na stupně vítězů se i přes pád těsně před cílovým
odmávnutím dostali ještě Sládek s Čížkem. 
O náročnosti finálové jízdy svědčí i to, že pouze jezdci
na prvních 3 místech měli plný počet 6 kol. Překvape-
ním v cíli bylo 4. místo Vitouše s Hotovým, pro které to
byl letos nejlepší výsledek. O svých kvalitách tentokrát
přesvědčili i Kunc s Prossem. Po kolizi v 1. kole začína-
li závod až na poslední 10. pozici s velkou ztrátou, ale
dokázali dojet jako pátí. Za nimi byli klasifikováni
Marek s Navrátilem, kterým se tak nepodařilo získat
mistrovský titul. Finále určitě nedopadlo podle před-
stav Mencákovi s Bergerem, kteří si vedli nejlépe
v kvalifikačních jízdách, když ujeli pouhá 4 kola.
Po závodě bylo slavnostně dekorováno nejlepších 10
jezdců i jejich lyžařů. Oceněni byli i pořadatelé z Chý-
nova a z Horního Města za nejlepší zvládnutí závodů.

Jako osobnosti motoskijöringu byli vyhlášeni i Jan
Zářecký a Jan Froněk. Jako „skokan roku“ pak byli
vyhodnoceni Kubíček s Hovadem. 
Pořadí závodu v Dobřanech v Orlických horách: 1. Pat-
rik Šroler – Miroslav Šroler, Sidemotokrosklub Klášte-
rec, Yamaha, 6 kol/6:45,31, 2. Josef Švorc – Lukáš
Mareš, AMK v AČR Dobřany v Orl. horách, KTM, 6
kol/7:08,17, 3. Josef Sládek – Petr Čížek, Dukla
Racing, Honda, 6 kol/7:21,64, 4. Vít Vitouš – Václav
Hotový, Motosport Chýnov v AČR, Suzuki, 5
kol/6:48,15, 5. Pavel Kunc – Roman Pross, Orion
Racing Team Litomyšl, Honda, 5 kol/7:02,93, 6. Vítěz-
slav Marek – Jakub Navrátil, Cerman Racing Team,
KTM, 5 kol/7:04,91.
Celkové pořadí MČR 2010: 1. Patrik Šroler – Miroslav
Šroler, Sidemotokrosklub Klášterec, Yamaha, 155
bodů, 2. Vítězslav Marek – Jakub Navrátil, Cerman
Racing Team, KTM, 150 bodů, 3. Josef Sládek – Petr
Čížek, Dukla Racing, Honda, 144 bodů, 4. Jiří Mencák
– Jonáš Berger, X-Sports Racing Team, Honda, 122
bodů, 5. Josef Švorc – Lukáš Mareš, AMK v AČR Dob-
řany v Orl. horách, KTM, 118 bodů, 6. Pavel Kunc –
Roman Pross, Orion Racing Team Litomyšl, Honda, 115
bodů, 7. Josef Mňuk – Filip Langer, Mňuk Motokros
Team Vysoké Mýto, Yamaha, 106 bodů, 8. Lukáš
Mohaupt – Karel Sejk, SMS motokrosu Benátky n.J.,
Honda, 72 bodů, 9. Jan Zářecký – Ivan Morávek, Side-
motokrosklub Klášterec, Honda, 47 bodů
10.Roman Skalka – Tomáš Bříze, Sidemotokrosklub
Klášterec, Honda, 43 bodů.
A co říci k celému vydařenému seriálu? Poprvé v tři-
náctileté historii se podařilo odjet všech 10 vypsaných
závodů podle verze kalendáře, který byl vyhlášen před
sezónou. Paní zima nám tak velmi přála. Menší tání
postihlo pouze pořadatele v Letohradě a Olešnici
v Orlických horách. Obleva pak ztížila poslední závod
v Dobřanech. 
A jak se dařilo jednotlivým posádkám? Bratři Šrolerové
získali zaslouženě svůj 3. mistrovský titul. Měli výbor-
ný začátek sezóny. Pak jim některé závody nevyšly
podle vlastních představ. Ale konec sezóny zvládli per-
fektně. Ze všech dvojic vyhráli i nejvíce závodů (4).
Dvakrát vyhráli Marek s Navrátilem. Ti se dostali
do čela seriálu po 6. závodu v Letohradě. Poctivě sbí-
rali body a byli tak na čele až do posledního závodu.
Spolehlivě jezdili i Sládek s Čížkem. Jednou vyhráli,
ale obě dvojice před nimi získali více bodů. 
Dvakrát dokázali vyhrát i Mencák s Bergerem, ale
jejich další výkony byly dosti nevyrovnané. Na stupně
vítězů několikrát vystoupili i dobřanští Švorc s Mare-
šem. Hlavně v první polovině seriálu se dařilo i Kunco-
vi s Prossem. Od svého vítězného závodu v Nekoři vedli
i několik závodů seriál MČR. Pak se jim několik závodů
vůbec nepodařilo a výsledkem tak bylo celkové 6.
místo. V porovnání s loňskou sezónou si o jedno místo
pohoršili Mňuk s Langrem, kteří ale také několikrát
vystoupili na stupně vítězů. Příjemně překvapili
i Mohaupt se Sejkem. A že se podaří být celkově na 9.
pozici Zářeckému s Morávkem, to určitě nečekal
nikdo. Elitní desítku uzavírají Skalka s Břízou, kteří
ale jezdili pouze v první polovině sezóny. Pak po zra-
nění v Litomyšli z dalších závodů odstoupili. Byla
škoda, že pro nedoléčené zranění lyžaře Furára se
nemohl do seriálu zapojit i nejúspěšnější jezdec
motoskijöringu Bohuslav Svatoš z Litomyšle, který byl
4x mistrem ČR.
Závody byly velice vyrovnané. V podstatě v každém
závodě mohl vyhrát kdokoli z jezdců na startu finálo-
vých jízd. Díky jinému systému závodu s 12 kvalifikač-
ními jízdami se určitě zatraktivnil průběh všech
závodů. Stabilizovalo se i jezdecké pole. Určitě
dobrým tahem bylo zařazení 2 závodů v Jižních
Čechách, odkud začali jezdit další jezdci. 2 závody se
podařilo vrátit i na Severní Moravu. Pouze byla škoda,
že z Moravy jezdila pouze 1 posádka, a to ještě v první
polovině seriálu.

Josef Vašíček

NEHTOVÉ STUDIO Ilona
Vám nabízí úpravu rukou
• prodloužení a modeláž UV gelem
• francouzská manikúra přirozeným i barevným

gelem dle širokého výběru
• NAIL ART pro různé příležitosti
• japonská manikúra P. SHINE                
• klasická manikúra                                 
• parafínové zábaly a masáž rukou

tel. 739 239 813
PEŘINOVÁ ILONA Smetanovo nám. 28, LITOMYŠL

přijďte si odpočinout do příjemného prostředí

příznivá cena
kvalitní práce

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
pátek 23. 4. 2010 od 9 do 12
a od 13 do 16 hodin
sobota 24. 4. 2010 od 9 do 11 hodin  

Cena:  32,– Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 35,50 Kč/kg
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.

Informace na tel. čísle:
461 615 173, 608 111 741, 777 006 433
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Sport areál s.r.o., tel. 461 613 923
Tenis, squash, bowling:
Po - Čt 10.00-22.00 
Pá 10.00-23.00 
So 8.00-23.00 
Ne 8.00-22.00 
•více na http://sport-tenis.litomysl.net/
Sauna Litomyšl, tel. 774 848 053
Aktuální provozní doba:
St 16.00-19.00 MUŽI 

19.00-22.00 BEZ OMEZENÍ
Čt 16.00-20.00 ŽENY

20.00-23.00 BEZ OMEZENÍ
Pá 16.00-19.00 MUŽI

19.00-22.00 BEZ OMEZENÍ
Cvičební sál Veselka, tel.775 998 869
Časový rozvrh cvičení platný do 30.6.:
Aerobic - St 19.30-20.30 
Aikido - Po 16.30-17.30, St a Pá 18.00-19.30 
Capoeira - Po 17.30-18.30 a Pá 17.00-18.00 
Fitbox - Po 10.00-11.00 a 18.30-19.30, Út a Čt
19.00-20.00, Ne 18.00-19.00 
Jóga - Út 18.00-19.00
Kickbox - Út, Čt a Pá 20.00-21.00
Sportovní příprava pro děti - Po 15.30-16.30,
St 17.00-18.00
Thaibox - Út 16.30-18.00, Čt 17.30-19.00, Ne
10.00-11.30
•více info na www.samuraiklub.cz
Sokolovna
Pravidelná cvičení:
Po 16.00-17.00 - Rodiče s dětmi
Po 17.00-18.00 - Mladší žákyně (1. - 5. třída)
Po 18.00-19.00 - Starší žákyně (6. - 9. třída)
Po 19.00-21.00 -  Volejbal - ženy
Út 16.30-18.00 - Žáci
Út 18.00-19.00 - Muži
Čt 17.00-18.00 - Předškolní děti
Čt 18.00-19.00 - Zdravotní cvičení - ženy
Čt 19.00-20.00 - Ženy
•Více info: Dana Kmošková, tel. 775 913 400,
dana.kmoskova@centrum.cz
Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
Hodinové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
Po 10.00, 17.00, 18.30, 20.00
Út  8.00, 16.00, 17.45, 19.30 
St  6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 
Čt  8.00, 16.00, 17.45, 19.30 
Pá 17.30, 19.30 
So 10.00, 17.00 
Ne 10.00, 18.00
•www.stratilek.cz
FIT-LINE Lucie Jandíková, tel. 777 288 770
DANCE AEROBIK s Luckou - pondělí 19.00-
20.30 (tělocvična při II. ZŠ Litomyšl)
BODYLATES s Vlastou - středa 19.00-20.15
(tělocvična při II. ZŠ Litomyšl)
K2 HIKINg Indoor walking aktivita - více info a
rezervace lekcí na tel.: 776 288 774 (tenisová
hala Sport s.r.o. Litomyšl).

Sport – cvičení
Hokejový klub Litomyšl – 

- sezóna skončila
Krajské hokejové soutěže sezóny 2009/2010 jsou minu-
lostí. Mužstva hokejového klubu reprezentovala naše
město ve všech kategoriích, kromě Krajské soutěže
mužů, druhé mužské ligy. Vzhledem k velmi slabému
personálnímu obsazení mládežnických mužstev jsme
od začátku sezóny nečekali žádné zázračné výsledky.
Reorganizace soutěží před touto sezónou nám spíše
nadělala problémy. Museli jsme vlastně stávající kádr
rozšířit o mužstvo dorostenců, a tak mužstva juniorů,
dorostu a starších žáků odehrála většinu zápasů s mini-
mem hráčů a obzvláště ve třetích třetinách ztrácela
dech. Těmto kategoriím jednoznačně vládne Chrudim,
jejíž hráčský kádr, díky blízkosti Pardubic, je prakticky
neomezený a bezkonkurenčně drtí všechny své soupeře.
Junioři - Krajské ligy juniorů se zúčastnilo 9 mužstev,
naši junioři sehráli 28 zápasů a nakonec skončili na 8.
místě. Vyhráli pouze 8 zápasů s celkovým skóre 101:201.
Soutěž vyhrála Chrudim, která nepoznala porážku
a skóre 203:39 je vše vypovídající. Ve finále porazila dru-
hou Skuteč 12:1 a 8:0! V mužstvu juniorů se objevili:
Jakub Bažant, David Vomočil, Radim Skalník, Lukáš
Těšínský, Ondřej Dvořák, Jan Lukáč, Vladimír Nepraš,
Jiří Štěrba, Milan Kadlec, Jan Krutina, Matěj Švec, Josef
Hynek, Josef Velehradský, Jiří Stříteský, Filip Kmošek,
Štěpán Švec, Filip Sokol, Martin Šeda, Jan Jirmásek,
Tomáš Hospůdka, Tomáš Ospald. Trenér Čeněk Brůna,
vedoucí mužstva Radovan Skalník.
Dorostenci - Krajské ligy dorostu, námi nově obsazené,
se zúčastnilo 10 mužstev a naši dorostenci skončili
na osmém místě, což opět vzhledem k početnímu stavu
hráčů zcela odpovídá. Mužstvo odehrálo 23 zápasů,
v nichž se pouze 5x radovalo z vítězství. Celkové skóre
72:159. Soutěž opět bezkonkurenčně vyhrála Chrudim,
která z 24 zápasů pouze dvakrát podlehla. Skóre 241:40
mluví za vše. V mužstvu dorostenců se objevili: Filip
Kmošek, Štěpán Švec, Filip Sokol, Martin Šeda, Tomáš
Hospůdka, Tomáš Ospald, Ondřej Kroulík, Jan Jirmásek,
Petr Vytlačil, Petr Pakosta, Ondřej Hudec, Daniel Voří-
šek, Václav Pachl, Lukáš Jelínek, Petr Klumpar, Filip
Vomočil, Radim Kalibán, Matěj Stejskal, Robin Chroust,
Pavel Stříteský, Jiří Tolg. Trenéři: Vilém Nonn, Jan Jan-
dík, vedoucí mužstva Milan Sokol.
Starší žáci - Hokejová sezóna nebyla pro starší žáky lito-
myšlského klubu vůbec jednoduchá. Ještě týden před
jejím zahájením nebylo jasné, zdali tato kategorie bude
přihlášena do soutěže. Důvodů bylo hned několik.
Jeden z hlavních byl nízký počet hráčů pro vstup
do krajské ligy starších žáků. Po „postaršení“ hokejistů
mladších ročníků sezóna mohla začít. Oslabené mužstvo
bojovalo za podpory trenérů i rodičů ze všech sil, ale
bohužel hráči nedosáhli takových výsledků, jaké
bychom si všichni přáli. Celkem se odehrálo 24 utkání,
z toho naši borci 4x zvítězili, 1 remizovali a bohužel 19x
odcházeli z ledu se sklopenými hlavami. Celkové skóre je
73:151 a bohužel na ně zbyla až poslední příčka tabulky.
Nejlepším útočníkem uplynulé sezóny domácího týmu se
stal Dominik Záleský, obráncem pak jeho spoluhráč
Robin Chroust. Ani mladší spoluhráči nezůstali pozadu.
Svými výkony se vyrovnali ostatním, a dopomohli tak
k celkovému počtu nastřílených branek. Už dnes se těší-
me na příští hokejovou sezónu a doufáme, že pro nás
bude úspěšnější. V mužstvu dorostenců se objevili:
Jakub Kučera, Pavel Stříteský, Jiří Tölg, Dominik Záles-
ký, Robin Chroust, Miloslav Doležal, Ondřej Češka, Jan
Mazal, Marek Karal, Ondřej Nešpor, Dominik Voříšek,
Daniel Polák, Vladimír Zahradník, Marcel Řehák, Domi-

Jarní zájezd
do Polska

(Kudowa Zdroj) pořádá
TJ JISKRA Litomyšl

v sobotu 17. dubna 2010
přihlášky a info: 775 913 400

LETNÍ TÁBOR
S JISKROU 2010

pro děti od 6 let - Penzion U Kačáka
v Bedřichově v Jizerských horách -

termín 4. - 14. 8. 2010
- přihlášky a info: 775 913 400.

nik Kalivoda, Toman Adam. Trenér Marek Kalivoda,
vedoucí mužstva Martin Záleský.
Mladší žáci - Litomyšlští mladší žáci pod vedením Jirky
Voříška skončili v krajské lize mladších žáků z devíti
mužstev na pěkném 4. místě a na bronzovou příčku
ztráceli pouze jediný bod! Odehráli 24 zápasů, v nichž
13x zvítězili, 2x remizovali a 9x prohráli, s celkovým
skórem 107:91. V mužstvu mladších žáků se objevili:
Ondra Nešpor, Denis Greňa, Tadeáš Jakubec, Jakub
Nešpor, Vítek Laštůvka, Daniel Polák, Dominik Voříšek,
Vladimír Zahradník, Jakub Voříšek, Vojtěch Daněk,
Dominik Jansa, Martin Večeřa, Marcel Řehák, Tereza
Topolská. Pětice našich hráčů Láďa Zahradník, Tadeáš
Jakubec, Ondra Fila, Ondra Háněl a Martin Večeřa
reprezentovala Litomyšl v mužstvu WING 49 na turnaji
v německém Mannheimu, kde vybojovali bronzové
medaile. Na závěr sezóny ještě mužstvo stačilo vyhrát
turnaj v Chocni!
4. 3. 2. třídy: Elévové a přípravky - Do sezóny 2009/2010
nastupovali naši nejmenší jako mistři a vícemistři Par-
dubického kraje v sezoně 2008/2009. Bohužel však bylo
pro tuto kategorii zrušeno tabulkové hodnocení výsled-
ků, tudíž se hrálo „naprázdno". Navíc byly zrušeny kate-
gorie přípravka a elévové. Hokejisté byli rozděleni podle
školních tříd - místo přípravky 1. + 2. třídy (včetně před-
školáků), a 3. třídy, místo elévů 4. třídy. V první polovi-
ně sezóny mohli kluci narození na podzim 2000 (tedy
třeťáci) tzv. na vysvědčení hrát i „malý“ hokej 3. tříd.
Od ledna přestoupili do „velkého" hokeje 4. tříd. Ke
změnám došlo nejen v kategoriích, ale také v samotném
systému hraní. Mini hokej se hrál ve třech hráčích + gól-
man 3x 20minut hrubého času. Trenéři i hráči se s orga-
nizačními změnami vypořádali a vtrhli do nové sezóny
jak vítr. Posledních několik let se nejmladší kategorie
potýká s nedostatkem nových hráčů. Nejinak tomu bylo
i letos. Nových hokejistů nebylo mnoho, ale ti co rozšíři-
li řady loňských „mrňat" jsou velmi talentovaní. Hrají
s radostí a se zápalem pro hru, stali se posilami týmu.
Pokud u hokeje vydrží, má se Litomyšl na co těšit. Také
letos kluci potvrdili roli favorita v Pardubickém kraji.
Pod vedením trenérů Petra Voříška, Martina Záleského
a Zdeňka Vytlačila udělali veliký pokrok ve své hráčské
kariéře. Ukázali, že je hokej baví, na ledě nechávali
všechny své síly. V mužstvech elévů a přípravek hráli:
Filip Záleský, Petr Kovář, Jiří Skřivan, Jakub Trpkoš,
Jakub Voříšek, Lukáš Vytlačil, Ondřej Háněl, Martin
Večeřa, Tadeáš Jakubec, Vojtěch Daněk, Petr Jiskra, Pat-
rik Kalibán, Jaromír Lněnička, Jakub Nešpor, Jan Pakos-
ta, Štěpán Samek, Ondřej Fila, Petr Dudek, Maxmilián
Edl, Dominik Šmíd, Kristián Ružička, Jan Zahradník,
Dominik Řehák, David Leksa, Zdeněk Smutný, Milan
Buben, Josef Stráník, Lukáš Pavliš, Vítek Háněl, Tomáš
Kotěra, Daniel Krutina, David Savčuk, Jan Nekvinda,
Antonín Zvěřina. 
Jak vidět sezóna 2009/2010 byla velmi rušná. Diváci
mohli zhlédnout více jak stovku mistrovských zápasů,
když se na zimním stadiónu představilo více jak sto lito-
myšlských hráčů všech kategorií. Jak už to ve světě
sportu chodí, největším nedostatkem jsou finance.
Nebýt mnoha sponzorů z řad místních společností a pod-
nikatelů, bylo by velmi obtížné hokej v Litomyšli udržet,
neboť podpora města pro toto sportovní odvětví není
nijak zázračná a má spíše klesající tendenci. Tradice
a věhlas hokejového sportovního odvětví v Litomyšli by
si určitě zasloužily podstatně větší pozornost...

Petra Filová, Martin Záleský a Jiří Mlejnekzačátečníci (8.00 - 9.45) a pokročilí (10.00 - 11.50) 

více na  www.pireo.info

Tenisové kurzy pro děti

Kurzy windsurfingu
do 18 let (14.00 - 15.45) a dospělí (16.00 - 18.00)

1.7. – 5. 7. 2010
v Litomyšli
tel. 776 056 801
individuální výuka
v průběhu celé sezóny
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Šachisté Litomyšle
v utkání roku obstáli 

V neděli 28. března se pro náš tým rozhodovalo ve II.
lize opravdu o všem. Družstvo Pelhřimova patřilo
na začátku soutěže, společně s námi, na papírové
adepty na sestup.  V desátém, tedy předposledním,
kole soutěže případná výhra otevírala oběma muž-
stvům reálnou šanci na záchranu. 
Tomu odpovídaly i absolutně nejsilnější sestavy obou
týmů s maximální možností využití hostů v sestavě.
Přes některé výhrady svých spoluhráčů (hosté nám
téměř nic neuhráli) jsem pozval na zápas dva naše
kamarády z Ústí nad Orlicí - Martina Šmajzra a Marti-
na Pečínku. Oba tito hráči minulý týden zvítězili,
a posunuly tak Ústí nad Orlicí jako vítěze krajského
přeboru do II. ligy. Tento tah byl velmi správný, proto-
že oba dva po dvou hodinách rychle a přesvědčivě zví-
tězili. Vedli jsme 2:0. 
Zanedlouho krásně zvítězila Lucka Bartošová a Marin
Daniel přijal remízu. Vedli jsme 3,5: 0,5 a zdálo se, že
o vítězi je rozhodnuto a budeme se snažit vylepšit si
skóre na Lokomotivu Brno, která nás bodově stíhá.
Najednou vidím, že Lukáš Jirsa na 5. šachovnici pode-
pisuje partiář. Jdu mu blahopřát k výhře (stál jasně
na výhru) a on mi sděluje, že to dal za remiz, protože

máme dost bodů. Tento unáhlený krok bez konzultace
a povolení kapitána nás málem připravil o tři body
a možnost setrvání ve II. lize. Šachová bohyně Caissa
nám opět ukázala, jak je štěstí vrtkavé. Vašek Pekař
piká za získaného pěšce a prohrává, Karel Škeřík kazí
v časové tísni vyrovnanou pozici a prohrává. Sny
o vylepšeném skóre se rázem hroutí.
Najednou je to 4:3 a osud zápasu má v rukou nejlepší
hráč našeho družstva Martin Zeman. Celou partii stál
velmi podezřele a vypadalo to spíš na prohru. V kon-
covce těžkých figur měl Martin už o dva pěšce méně
a zdálo se, že zápas skončí nešťastnou remízou, což
pro obě mužstva znamenalo jistý sestup ze soutěže.
Martin je ale veliký bojovník, zkušený a kreativní hráč.
Vyměňuje věže a převádí hru do složité dámské kon-
covky, kde převaha pěšců mnohdy nic neznamená.
Martin obětuje třetího pěšce a dostane soupeře
do vynucené sítě věčných šachů nebo ztráty dámy.
Soupeř rád bere remízu. 
Vítězíme 4,5:3,5. Bylo to těžce vydřené, ale zaslouže-
né vítězství, které nám pomůže udržet II. ligu v našem
městě.

Jaromír Odstrčil 

Dne 27. února proběhla již 20. výroční členská schůze
místní organizace Českého rybářského svazu v Lito-
myšli. V loňském prosincovém čísle Lilie bylo zmíněno
20. výročí založení naší organizace. Na této schůzi byli
oceněni někteří její členové za soustavnou a přínos-
nou práci a byla udělena řada čestných uznání. Byl
oceněn i výsledek práce výboru organizace, a to přede-
vším v rozšíření možností rybolovu na mimopstruho-
vých vodách.                    Pavel Saqua, foto Foto Samek

Ocenění rybářům

PEDIKÚRA ZDRAVÍ
Litomyšl, Smetanovo nám. 81

Registrovaná zdravotní sestra Eliška Kopecká
Tel.: 732 567 556

Pedikúra mokrá a medicinální, kuří oka,
zarostlé nehty, popraskané paty, potivé

nohy, masáž chodidel, aromakoupel nohou,
lakování nehtů – i francouzské.

Péče také o diabetiky, deformované,
bolestivé nohy, klienty na Warfarinu.

Diabetici na inzulínu masáž chodidel zdarma!

Certifikovaná přírodní bio kosmetika SALOOS. 



Dvojí fotbalové jubileum - 100 let klubu, 
50 let stadionu – 4. část

ně vysoko prohrála - na Bohemians 1:8 a 0:6, na leten-
ském stadiónu se Spartou 0:5, v Edenu se Slavií 0:14
a na Julisce s Duklou 0:11. Hráči však na toto období
mají krásné vzpomínky, žádným klubům I.A třídy
v republice se něco takového asi nikdy nepoštěstilo.
Vždyť například na Bohemce se jeden zápas hrál dokon-
ce večer za umělého osvětlení! 
Nezůstalo ovšem jen u těchto významných střetnutí
s ligovými mužstvy. Předseda Kudrna zajistil i četné
starty v zahraničí a reciproční zájezdy polských, maďar-
ských a východoněmeckých klubů do Litomyšle. V teh-
dejší NDR byl naším nejčastějším partnerem klub BSG
Turbine Vetschau, s nímž jsme se střetli celkem devět-
krát (4 výhry, 1 remíza, 4 porážky). Třikrát jsme hráli
s Aufbau Grossräschen a jednou s KSG Stresow. Z pol-
ských týmů byly dvakrát soupeřem týmy Zaglebie Konin
a Stal Pleszew, jednou pak LZS Strzalkowo a Bialy Orzel
Kozsmin. Velmi vydařený byl i třídenní zájezd do Maďar-
ska, kde jsme remizovali s týmem Czátornazasi Budape-
šť poněkud divokým skóre 5:5, odvetu v Litomyšli jsme
vyhráli 4:3. Na jaře 1982 odcházel předseda Kudrna slu-
žebně do Prahy a toto významné období litomyšlské
kopané skončilo. 

1973-1985. Po třech průměrných sezónách v I.B třídě
přišel na jaře 1976, po dlouhých osmnácti letech,
postup do I.A třídy, která ovšem měla tehdy podstatně
vyšší úroveň, než dnes.  Stačí jmenovat některé tehdej-
ší soupeře - Ústí nad Orlicí, Havlíčkův Brod, Světlá nad
Sázavou, Vysoké Mýto, Svitavy, Letohrad atd. Ve fotba-
lovém klubu Jiskry Litomyšl působil od roku 1975 jako
předseda zkušený fotbalový pracovník z Prahy
Ing. Jaroslav Kudrna, člen matriční komise Českoslo-
venského fotbalového svazu, pracovně tehdy obchodní
náměstek podniku Vertex. 
Především jeho zásluhou se oddíl dostal nejen z hledis-
ka výkonnosti, ale i společensky na nebývalou úroveň.
Jaroslav Kudrna využil svých četných kontaktů a zajis-
til starty Jiskry na všech čtyřech pražských ligových
hřištích. Tým Bohemians přijel dvakrát i do Litomyšle
v téměř kompletní sestavě, s trenérem Musilem a sekre-
tářem Houškou. Před dosud nepřekonanou návštěvou 1
500 diváků zde 2. května 1975 vyhrál 6:0, o rok později
však pouze 2:1(!). Zápasy v Praze Litomyšl pochopitel-

seriál

Litomyšlský děkan P. Vladimír Tobiáš, akademický malíř
Bohdan Kopecký a sekretář Bohemians Praha Jaroslav
Houška v r. 1975 při utkání Litomyšl - Bohemians 
(foto: Archiv Bohdana Kopeckého).

V mistrovských zápasech však zůstala dobrá úroveň teh-
dejšího mužstva zachována. V I.A třídě hrálo mužstvo
sedm sezón a konečné umístění se rok od roku lepšilo.
Na jaře 1983 přišel postup do krajského přeboru, poprvé
v historii litomylského fotbalu.  Jmenujme sestavu
v posledním kole I.A třídy proti Vamberku (5:1): Pekař -
Lím, R. Kroulík, Chadima, Jandáček - Klát, Šaroun, Cou-
fal - Rozlívka, Němec, Janoušek. V prvním ročníku vyšší
soutěže skončila Jiskra na 6. místě, o rok později z toho
bylo 8.místo v tabulce. Zmínit nutno ještě některé další
kvalitní hráče ve sledovaném období: Poslušný, Portlík,
F. Dvořák, Karal, Lorenc, Štoudek, Paštyka, Kazda,
Ropek, Šplíchal a další. Na postech trenérů I. mužstva se
postupně vystřídali Moták, Soukup, Vandas, Kubeš,
Kroulík, Faltys, Pala, Dvorský, Vodehnal. 
B mužstvo mužů hrálo většinou v okresním přeboru
a převážně končilo v klidném středu tabulky. Snad nej-
významnější zápas sehrálo v roce 1976 v Jevíčku (prohra
1:3) a to z toho důvodu, že čestný výkop měl herec Miro-
slav Horníček. V Jevíčku ten den večer vystupoval, pořa-
datelé ho oblékli do dresu, dostal i kopačky, po výkopu
„prošel“ naší obranou a překonal Pavla Holomka v bran-
ce. Dorost měl své kvalitní sezony zejména v polovině

sedmdesátých let, kdy pod vede-
ním bratrů Dvořákových hrál
úspěšně v krajském přeboru.
Z hráčů té doby se zakrátko do his-
torie I. mužstva výrazně zapsali
například Coufal, Karal, Janoušek
a další. Stejně tak o nějakých pět
let později sehrál výbornou roli
ve výchově mládeže trenér Jaro-
slav Ryba, jehož dorost (např.
Dunda, Junger, Jirka ad.) sahal
po postupu do II. ligy. V první
polovině 80. let kromě žáků se
začalo pracovat i s těmi nejmladší-
mi, elévy, za vedení Ing. Jílka
a jeho spolupracovníků. Z této
kategorie vyšel i pozdější ligový
hráč pražské Slavie Ivo Svoboda.      

Zdeněk Vandas
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I. mužstvo v r. 1984 po postupu do krajského přeboru. Nahoře: vedoucí J. Chadima,
trenér Dvorský, Šaroun, Klát, Kroulík, Němec, Ropek, Z. Chadima, Huráň, zdravotník
Hrubeš, vedoucí A. Michl. Dole: trenér Vandas, Poslušný, Karal, Rozlívka, Coufal,
Janoušek, Kašpar, R. Michl, Hantl, Lorenc (foto: Archiv klubu).


